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 إعداد هذه الوثيقة 

متّثل هذه النســـــــخة الصـــــــيغة النهائية لتقرير االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضـــــــوية املعنية بتبادل املعلومات  
ــأن الـتدابري اليت مـايو/أ�ر   17إىل  15كور� من مجهورـيّة  تتخـذهـا دوـلة امليـناء اـلذي عقـد يف ســــــــــــــيول،  الـتابعـة لالتفـاق بشــــــــــــ

2019. 

 

 موجز
تنطوي هذه الوثيقة على تقرير االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضــــــــــــــوية املعنية بتبادل املعلومات التابعة  

  17إىل  15كور� من   مجهوريّة امليناء (جمموعة العمل) الذي عقد يف ســـــــيول،لالتفاق بشـــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة  
 .  2019 أ�ر/مايو

وقـد أيـدت جمموعـة العمـل لـدى اجتمـاعهـا األول ضــــــــــــــرورة اتبـاع �ج مؤلف من مرحلتني لوضــــــــــــــع نظـام عـاملي لتبـادل 
ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء (االتفاق)،  ــار إليه االجتماع األول   ى حنوعلاملعلومات خيص االتفاق بشــــــــــ ما أشــــــــــ

املوانئ املعّينة وجهات االتصـــــــــال   ن قبيلر تبادل معلومات أســـــــــاســـــــــية موىل أن تيســـــــــّ ألومن شـــــــــأن املرحلة ا لألطراف.
عيت ويف هذا السياق، دُ  .يّتسم مبتانته ز على تطوير نظام عاملي لتبادل املعلوماتأما املرحلة الثانية فسوف تركّ  الوطنية.

ملرحلة األوىل من النظام العاملي  ا بشـــــــأن جمموعة العمل يف دورهتا الثانية إىل مناقشـــــــة حالة تنفيذ الطلبات اليت وضـــــــعت
من أصــــل ثالثة   ،الذي يعترب األنســــب للمرحلة الثانية عن نوع النظام العاملي لتبادل املعلومات  لتبادل املعلومات فضــــًال 

ــتبيان لتقييم االتفاق  كما دعيت جمموعة العمل  خيارات مقرتحة. ــودة االسـ ــتعراض مسـ إىل أن تقوم، يف مجلة أمور، ابسـ
 واستعراض فعاليته. 

 وأقرت جمموعة العمل ابلتقدم احملرز على صــــــــــــــعيد تبادل املعلومات بشــــــــــــــأن املوانئ املعينة وجهات االتصــــــــــــــال الوطنية 
، وأعرـبت عن ضــــــــــــــرورة قـيام مجيع  اإلنرتـنت على  من خالل عملـية تقـدمي الطلـبات اليت أطلقتهـا منظمـة األغـذـية والزراعـة

يف النظام يف أقرب وقت ممكن، وأوصــــت إبدراج حقل إضــــايف يف منوذج حتميل   اختصــــهاليت  األطراف إبدراج املعلومات
كانت خمتلفة عن السلطة حبال  إدراج اسم السلطة اليت تعاجل الطلب املسبق لدخول امليناء،  إلاتحةبيا�ت املوانئ املعينة 

وقد أقرت جمموعة العمل أبمهية السـجل العاملي ابعتباره عنصـرًا مهًما لدعم عمل النظام العاملي لتبادل  يسـية للميناء.الرئ
 وقـد وافقـت جمموعـة العمـل على وجوب تشــــــــــــــغيـل النظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات يف أقرب وقـت ممكن   املعلومـات.

ئج عمليات التفتيش واملعلومات املتعلقة برفض امليناء، وأوصــــــــــت من أجل تلبية متطلبات االتفاق، ال ســــــــــيما تبادل نتا
ــتنري يف االجتماع الثاين لألطراف، بتطوير منوذج أويل عملي للنظام العاملي لتبادل أب ــرع األمانة، بناًء على قرار مسـ ن تشـ

ــايد األمساك واألجهزة  ــبكات اإلقليمية األخرى.املعلومات، ابلعمل عن كثب مع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــ  والشــــ
ــتبيــان لتقييم االتفــاق واســــــــــــــتعراض فعــاليتــه لرفعــ   من مث إىل األطراف كي تعتمــده   هوقــد نقحــت جمموعــة العمــل االســــــــــــ

 يف اجتماعها املقبل.
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 افتتاح االجتماع

ول، يُعقد االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضـــوية املعنية بتبادل املعلومات (جمموعة العمل) يف ســـ  -1
 طرفاً يف االتفاق بشــــــــــــــأن التدابري  32خبرياً من  95وحضــــــــــــــر االجتماع . 2019مايو/أ�ر  17إىل  15كور�، من مجهورية  

 ن ان دوليتادولية، ومنظمتمنظمات حكومية  7يف منظمة األغذية والزراعة، و آخرعضـــــــــــــواً  23اليت تتخذها دولة امليناء، و
 يف االجتماع. قائمة ابملشاركني 1. وترد يف املرفق غري حكوميتني

 
ورحب ابملشـــــــاركني عمليات وتكنولوجيا الصـــــــيد،   فرع، رئيس Matthew Camilleriافتتح االجتماع الســـــــيد  و  -2

وشــــــكر مجهورية كور� على اســــــتضــــــافتها لالجتماع، ابإلضــــــافة إىل االحتاد األورويب، والوال�ت املتحدة األمريكية، وكور�،  
على دعم حضـور العديد من املشـاركني. كما أبلغ جمموعة العمل ابملسـامهة الكرمية اليت قدمتها حكومة  السـويد، وإسـبانيا، و 

 نظام عاملي لتبادل املعلومات خاص ابالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. تطويرإىل املنظمة لدعم  آيسلندا
 
 ).5الدعم املقدم للنظام العاملي لتبادل املعلومات (املرفق  عنبيا�ً ابسم حكومته  آيسلنداوألقى املشارك من  -3
 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابالجتماع

ســـــــرتكز على متطلبات تبادل املعلومات لدعم التنفيذ الفعال لالتفاق  اتـشــــــ النقالعمل إىل أن  أشـــــــارت جمموعة ا -4
 بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

 
 وتولت أمانة منظمة األغذية والزراعة تيسري االجتماع. -5
 
 ).2(املرفق  عليه واعتمدت جمموعة العمل جدول األعمال من دون إجراء أي تعديالت -6
 

 استعراض نتائج االجتماع األول جملموعة العمل 

ــت -7 ــاركون على أن هناك حاجة لنظام  ذّكرت األمانة ابســــ نتاجات االجتماع األول جملموعة العمل، حيث اتفق املشــــ
اتباع �ج مؤلف  عاملي لتبادل املعلومات من أجل دعم تنفيذ االتفاق بشـــــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، وأنه ينبغي 

 من مرحلتني لوضع هذا النظام، مع إعطاء األولوية للحاجة إىل الوصول إىل املعلومات األساسية.
 
العاملي لتبادل  وأبلغت األمانة جمموعة العمل أب�ا بصدد إجراء دراسة لتقييم جدوى خيارات خمتلفة لوضع النظام -8

، وأنه ســــــــيتم تقدمي يف االعتبار مناقشــــــــتها يف االجتماع األول جملموعة العملألفكار األولية اليت متت  اأخذ املعلومات، مع 
 األولية خالل االجتماع. وسيتم تقاسم نتائج الدراسة مع أعضاء املنظمة.   املخرجاتملخص عن 

 



2 

 

 للشــرطة (اإلنرتبول) تدير نظام اتصــال عاملي آمن  املنظمة الدولية للشــرطة اجلنائيةأن إىل وأشــارت جمموعة العمل  -9
)I-24/7.ميكن أن يوفر معلومات إضافية لتقييم املخاطر ( 
 

يف نظام أرقام تعريف الســــفن،  األرقاموأشــــارت جمموعة العمل إىل أن املنظمة البحرية الدولية تنظر يف ز�دة عدد  -10
 . األرقامنظراً إىل العدد املتزايد لسفن الصيد اليت تتطلب هذه 

 
 والسلطات الوطنية املعيّنة قاعدة بيا�ت املوانئ حالة 

ــيــل يف االجتمــاع األول جملموعــة العمــل،   ابنــاًء على توجيهــات األطراف يف اجتمــاعهــ  -11 األول، ومزيــد من التفصــــــــــــ
ــعت األمانة  ــأن املوانئ املعينة وفقاً للمادة  لعرضمنوذجياً أولياً   تطبيقاً وضــ ــالجهات االمن االتفاق، و  7املعلومات بشــ   تصــ

 من االتفاق. 3-16الوطنية وفقاً للمادة 
 

 أوراقجمموعيت  ، حيـث تلقـت األطراف يف االتفـاق2018يونيو/حزيران  19النموذجي األويل يف  التطبيقوأُطلق  -12
اخلاصـــــــة الوطنية جهات االتصـــــــال لتقدمي معلومات عن  وراق اعتماداعتماد فريدة، يف حني مت تزويد غري األطراف فقط أب

 هبم.
 

ــعت األمانة  -13 ــافة إىل ذلك، وضـ ــأن  تطبيقاً وابإلضـ ــالً لعرض املعلومات املقدمة بشـ ــال منفصـ الوطنية جهات االتصـ
. وكتدبري احرتازي ويف ضـــــــوء اجلوانب الســـــــرية 2018منذ يوليو/متوز للجمهور متاحاً  التطبيقواملوانئ املعّينة. وأصـــــــبح هذا 

معلومات االتصــــــــــال الشــــــــــخصــــــــــية املقدمة، من   جماالت،  التطبيقر األمانة، من خالل لبعض املعلومات املقدمة، مل تنـشـــــــــ 
 الوطنية. جهة االتصال األطراف ومن غري األطراف، عن 

 
قاعدة بيا�ت املوانئ املعّينة والسـلطات الوطنية، اليت عرض وقدمت األمانة عرضـاً حياً للتطبيق النموذجي األويل ل -14

 .اتصال وطنية جهة 30دولة و 24ميناًء معيناً من  302حتتوي حالياً على 
 

التطبيقني وشــجعت األطراف األخرى على تضــمني معلوماهتا،   تطويروأثنت جمموعة العمل على التقدم احملرز يف  -15
ــأن  ــال  وذّكرت أبمهية تبادل املعلومات بشــــ ــاركني يف أمهية تضــــــمني جهات االتصــــ الوطنية واملوانئ املعّينة. ونظر بعض املشــــ

تقدمي ل  من الوقت دىناملزيد من جماالت املعلومات يف ما يتعلق ابلســـــلطة اليت تعاجل الطلب املســـــبق لدخول امليناء واحلّد األ
 أن ذلك قد ينطبق بشكل خمتلف على سفن خمتلفة.  إىل لطلب املسبق نظراً ا
 

جلمهور أوســــع، من  جهات االتصــــال واعرتفت جمموعة العمل بفوائد تعزيز توافر املعلومات بشــــأن املوانئ املعّينة و  -16
 توافرها.لاملستخدمني النهائيني  إدراكأجل ضمان 

 
وســـــلط املراقب من املنظمة البحرية الدولية الضـــــوء على أمهية مدّونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل ابعتبارها   -17

 معياراً دولياً لضمان االتساق والدقة عند تعيني املوانئ. 
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االت حتت صــعوابت يف تعيني املوانئ أل�ا كانت يف بعض احللبعض الدول  مواجهةىل إوأشــارت جمموعة العمل  -18
ســــــلطة وكالة النقل أو غريها من الوكاالت ذات الصــــــلة، وابلتايل، عززت احلاجة إىل حتســــــني التنســــــيق بني الوكاالت على 

 وطنية ملدونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل.ال تصالاالجهة املستوى الوطين، وإشراك 
 

شارية املفتوحة العضوية التابعة  استنتاجات االجتماع اخلامس جملموعة العمل الفنية واالست
 للسجل العاملي 

جملموعة العمل الفنية واالستشارية املفتوحة العضوية التابعة للسجل خلصت األمانة استنتاجات االجتماع اخلامس  -19
 العاملي، اليت مشلت: 

 
 دعوة الدول إىل مواصــــلة حتميل املعلومات عن الســــفن وصــــيانتها وحتديثها، وتوفري جمموعة واســــعة من املعلومات   •

 عن سفنها؛
ــيتم االنتهـاء منهـا حبلول �ـاـية عـام و  • ــأ�ـا 2019التطورات املخطط إدخـاهلـا على النظـام، واليت ســــــــــــ ، واليت من شــــــــــــ

سـتقبل من خالل آليات حتميل البيا�ت التلقائية، مبا يف ذلك حتسـني أداء النظام وتسـهيل تبادل املعلومات يف امل
، وقواعد بيا�ت األجهزة اإلقليمية ملصـــــــــايد األمساك،  IHS Maritime and Tradeالروابط مع قاعدة بيا�ت 

   ؛وقواعد البيا�ت اإلقليمية األخرى املوجودة
نظام معلومات الســـــــجل العاملي، وتشـــــــجيع ا يف الشـــــــرط اإللزامي إلدراج رقم املنظمة البحرية الدولية لســـــــفينة مو  •

 جمموعة العمل التابعة للسجل العاملي الدول على احلصول على أرقام املنظمة البحرية الدولية لسفنها؛
ستنتاجات جمموعة العمل التابعة للسجل العاملي املعنية مبتطلبات البيا�ت، يف ما يتعلق بتعديالت أمهية عكس او  •

 وحد لسفن الصيد، يف توصياهتا النهائية إىل جمموعة العمل املعنية ابلتنسيق؛  التصنيف الدويل امل
ــتخدام قوائم مرجعية موحدة لتقدمي البيا�ت و  • ــياق، أمهية اســ داخل نظام معلومات الســــجل العاملي. ويف هذا الســ

ياً مناســـــباً لتحديد املوانئ يف  أن تكون مدّونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل معياراً دول يةرأت اجملموعة إمكان
 النظام؛

جمموعة  وموافقةاعتماد التعديالت املدخلة على التصــــــــنيف اإلحصــــــــائي الدويل املوّحد ملعّدات صــــــــيد األمساك، و  •
 العمل التابعة للسجل العاملي على استخدام هذا املعيار يف نظام معلومات السجل العاملي؛

اآللية، وخاصــة من خالل اســتخدام واجهات برجمة التطبيقات، مثل لغة مصــايد  تفضــيل آليات تبادل البيا�ت و  •
 األمساك للتبادل العاملي التابعة لألمم املتحدة، لضمان دقة وموثوقية البيا�ت، وكفاءة حتميلها؛

خذها  لتنفيذ الفعال لالتفاق بشــــأن التدابري اليت تت، كإحدى أهم أدوات االطوعي بطبيعتهدور الســــجل العاملي، و  •
دولة امليناء، مما يســـهل التحقق من املعلومات وحتليل املخاطر على الســـفن أثناء اختاذ القرارات بشـــأن ما إذا كان 
جيب الســـــــــماح لســـــــــفينة أجنبية ابلدخول إىل امليناء، أو ما إذا كان جيب تفقد ســـــــــفينة أجنبية أو ال. وأقّر بعض 

 .أداة إلزاميةاركني بفائدة جعل السجل العاملي املش
 

ــتنتاجات االجتماع اخلامس جملموعة العمل الفنية واالســــتشــــارية املفتوحة العضــــوية التابعة  مع اإلحاطة علماً و  -20 ابســ
للســــجل العاملي، وافقت جمموعة العمل الفنية املفتوحة العضــــوية املعنية بتبادل املعلومات على أن معلومات الســــفن املتوفرة 



4 

 

يا�ت مهمة عن الســــفن للنظام العاملي لتبادل املعلومات. وأكد بعض املشــــاركني على يف الســــجل العاملي ميكنها أن توفر ب
أن الطبيعة الطوعية للسـجل العاملي ال ينبغي أن حتّد من اسـتخدامه لتنفيذ االتفاق بشـأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء،  

موعة العمل على أن املشـاركة النشـطة من جانب الدول مبا يف ذلك عرب ربطه ابلنظام العاملي لتبادل املعلومات. ووافقت جم
دعم عمـل النظـام العـاملي لتبـادل على الســــــــــــــجـل العـاملي  قـدرةيف الســــــــــــــجـل العـاملي ميكن أن تكون عنصــــــــــــــراً مهمـاً لز�دة 

 املعلومات.  
 

الوطنية  دولة امليناء بشأن التدابري اليت تتخذها  نظام تبادل املعلوماتبشأن التحديثات 
 واإلقليمية

دولة امليناء   اليت تتخذها تدابريلدعت األمانة املشـــــاركني إىل تبادل خرباهتم بشـــــأن نظم تبادل املعلومات املتعلقة اب -21
 .الوطنية واإلقليمية

 
أشــــــــــار بعض املشــــــــــاركني إىل وجود نظم إقليمية فعالة لتبادل املعلومات، على ســــــــــبيل املثال من خالل األجهزة  و  -22

أو  مناطقعلى  ذلكقتصـــــر يملصـــــايد األمساك، اليت تشـــــمل بعضـــــها إجراءات آلية ابلكامل. ومع ذلك، غالباً ما اإلقليمية 
. ولوحظ أيضـــــــــــــــاً التحـدي املتمثـل يف احلـاجـة إىل النظر يف التفـاعـل بني األطراف وغري مشــــــــــــــكولـة ابالتفـاقيـة أنواع حمـددة

 األطراف يف االتفاق يف النظام العاملي لتبادل املعلومات املستقبلي. 
 

وأشــــــــــــار بعض املشــــــــــــاركني إىل أمهية معاجلة التنســــــــــــيق بني الوكاالت من أجل احلصــــــــــــول على نظم فعالة لتبادل  -23
عليها أن تســــتخدم العديد  امليناءملســــتوى الوطين. وابإلضــــافة إىل ذلك، لوحظ أيضــــاً أن العديد من دول املعلومات على ا

 من األنظمة اليدوية واألنظمة اإللكرتونية جمتمعة، اعتماداً على عمليات صيد السفينة.
 

ة أعباء، بل أن يســـــــــــهل تبادل املعلومات أيالنظام العاملي ل ه ال جيب أن يضـــــــــــيفووافقت جمموعة العمل على أن -24
 تبادل املعلومات، مع مراعاة مجيع اخليارات املمكنة ومراعاة استخدام النظم الوطنية واإلقليمية.

 
ذات القدرة املنخفضة على القيام بعمليات التفتيش ومتابعة اإلجراءات تفضل منع   النامية ولوحظ أن دول امليناء -25

�ا متارس الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وابلتايل، أوصي أبن يعاجل الدخول، بدالً من تفتيش سفينة يشتبه أب
حتديد آلية داعمة لتســــهيل إجراءات التفتيش  هذه املســــألة هبدف 6الثالث جملموعة العمل املنشــــأة مبوجب اجلزء االجتماع 
 واملالحقة.
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 خيارات لتطوير نظام تبادل املعلومات إلكرتونياً لدعم االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها 
 دولة امليناء

يتم وصــــــــــــــفهـا  حـيث النظـام العـاملي لتـبادل املعلومـات إىل جمموعـة العمـل، و   لتطويرـقدمـت األمـاـنة اخلـيارات الثالـثة  -26
. وأعربت جمموعة العمل عن تقديرها للعمل الذي قامت به 3 ، وتلخيصــــها يف املرفقIE/2/2019/2ابلتفصــــيل يف الوثيقة 

األمـانـة، ولكنهـا أاثرت بعض االعتبـارات املهمـة اإلضـــــــــــــــافيـة، مبـا يف ذـلك تطوير خيـارات خمتلطـة، ينبغي أن تؤخـذ يف عني 
 االعتبار عند تطوير النظام العاملي لتبادل املعلومات، مبا يف ذلك:

 
تكاليف التطوير والصــــيانة املســــتمرة: قدمت األمانة مزيداً من املعلومات يف هذا الصــــدد، موضــــحة أن التكاليف  •

دوالر أمريكي  500 000املقدرة املرتبطة بتطوير اخليارات الثالثة للنظام العاملي لتبادل املعلومات سـترتاوح ما بني 
 دوالر أمريكي  )1( أســـــــــــــــاســــــــــــــي لتـدابري دوـلة املينـاء) ومليون(النظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام  1للخيـار 
وســــــــــــــتشــــــــــــــمل التكاليف املقدرة   (النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام متكامل لتدابري دولة امليناء). 3للخيار 

  دوالر أمريكي شــهر�ً للصــيانة، ابإلضــافة إىل تكاليف للتنفيذ متباينة تتكبدها اجلهات 10 000 اإلضــافية حوايل
ــتنـاداً إىل هـذه املعلومـات، اعتربت جمموعـة العمـل أن النهج املرحلي قـد يكون أكثر عقالنيـة، من   الفـاعلـة. واســــــــــــ
خالل اســـتخدام نظام معياري ميكن أن يشـــمل منذ البداية مجيع الوظائف املمكنة، ولكن يســـمح للنظام ابلعمل  

 بعدد أقل من الوظائف يف البداية.
ــة املراد ختزينها يف النظام العاملي  محاية البيا�ت: عرب بعض امل • ــاسـ ــرية البيا�ت احلسـ ــأن سـ ــاركني عن خماوفهم بشـ شـ

لتبادل املعلومات، وأوصـــوا أبن يتم تطوير أدوار حمددة للمســـتخدمني (ســـيتم حتديدها الحقاً) للحد من الوصـــول  
ت الفاعلة األخرى فقط احلســـــــــــاســـــــــــة إلنفاذ القوانني ومحايتها، يف حني أنه جيب إبالغ اجلها إىل تقارير التفتيش

 بنتائج تقارير التفتيش أو توافرها. ونوقشت احلاجة إىل إجياد توازن بني السرية والشفافية.
االســـــــتدامة: متت مناقشـــــــة اســـــــتدامة النظام العاملي لتبادل املعلومات يف ســـــــياق متويله ووظيفته. ووافقت جمموعة  •

ظام العاملي لتبادل املعلومات عند اختيار النهج، وضــــــــــــــمان  طويل األجل للنالالعمل على أمهية النظر يف التمويل 
 السريع يف حالة اإلغالق. ابالنتعاشأن النظام قوي مبا يكفي للسماح 

اللغات: ســلطت جمموعة العمل الضــوء على احلاجة إىل تشــغيل النظام العاملي لتبادل املعلومات يف �اية املطاف   •
 دات احملتملة املرتبطة بذلك.بعدة لغات، وأشارت إىل التكاليف والتعقي

 
ــاركني إىل املادة  -27 ــار بعض املشـــــــــــ من االتفاق، مؤكدين أن األطراف جمربة على أن يكون لديها آلية لتبادل  6أشـــــــــــ

املعلومات، وأعربوا عن تفضــــــيلهم أن يكون النظام العاملي لتبادل املعلومات نظاماً متكامًال لتدابري دولة امليناء، مما يســــــمح 
ان اليت ال يوجد فيها بعد نظام إلكرتوين ابســــتخدام النظم احلالية ابســــتخدام �ج منوذجي، مع توفري منصــــة للمناطق والبلد

لتدابري دولة امليناء. وجيب أن تذكر أي روابط للنظم املتاحة بوضوح ما إذا كان هناك �ج "دفع" أو "سحب". ومت تسليط 
 ولتحقيق هذه الغاية، ســــــتقدم األمانةالضــــــوء على احلاجة إىل االســــــتفادة من النظم احلالية لنهج فعال من حيث التكلفة. 

النظام العاملي لتبادل املعلومات، من خالل   تطويرإىل األجهزة اإلقليمية ملصـــــــايد األمساك والدول فرصـــــــة التعاون يف عملية 
 املشاركة يف مرحلة االختبار النهائية.
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 وأوصــــت جمموعة العمل أنه، اســــتناداً إىل قرار االجتماع الثاين لألطراف والتوضــــيحات اإلضــــافية اليت يتعني على -28
منوذج أويل شـــــــغال للنظام العاملي لتبادل املعلومات،   تطويرســـــــتمضـــــــي األمانة يف ، 26األمانة تقدميها يف ما يتعلق ابلفقرة 

والشــــبكات اإلقليمية األخرى. واقُرتح إشــــراك مفتشــــي   واألجهزةابلعمل عن كثب مع املنظمات اإلقليمية ملصــــايد األمساك 
 استخدام النظام وضمانه يف �اية املطاف. الدول يف مرحلة االختبار لتقييم سهولة

 
 مسودة االستبيان اخلاص برصد تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء استعراض 

، موضــحة أن االجتماع املخطط الســتعراض فعالية االتفاق بشــأن عرضــت األمانة هذا البند من جدول األعمال -29
، وأن 2020من االتفــاق، ســــــــــــــيعقــد يف االحتــاد األورويب يف عــام  2-24التــدابري اليت تتخــذهــا دولــة املينــاء، وفقــًا للمــادة 

مــل مبراجعــة ، أن يتم تكليف جمموعــة الع2017األطراف قررت يف اجتمــاعهــا األول يف أوســــــــــــــلو، النرويج، يف مــايو/أ�ر 
ــتبيان املقرتحة من األمانة لتقييم ومراجعة فعالية االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، واليت ســـتقدم  مســـودة االسـ

 ابلتايل إىل األطراف العتمادها.
 

تبيان قدمت األمانة مســـــودة االســـــتبيان ودعت جمموعة العمل إىل تقدمي التعليقات. وميكن االطالع على االـســــ و  -30
 .4املنقح يف املرفق 

 
ــتبيان أن ينظر يف التنفيذ العام   -31 تدعو جمموعة العمل االجتماع الثاين لألطراف إىل توضـــيح ما إذا كان ينبغي لالسـ

 لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، و/أو اإلجراءات الفعلية املتخذة مبوجب االتفاق من قبل األطراف.
 

 والتوصيات االستنتاجات

الوطنية، ولكنها   جهات االتصـــــــــالأقّرت جمموعة العمل ابلتقدم احملرز يف تبادل املعلومات بشـــــــــأن املوانئ املعّينة و  -32
ــرورة   ــرورة أن تدرج مجيع األطراف معلوماهتا يف النظام يف أقرب وقت ممكن. ووافقت جمموعة العمل على ضـ أعربت عن ضـ

ــايف  ــافة جمال إضـــ ــبق لدخول   إىل منوذج حتميلإضـــ ــلطة اليت تعاجل الطلب املســـ ــماح بدخول الســـ بيا�ت املوانئ املعّينة، للســـ
 امليناء، يف حالة اختالفها عن سلطة امليناء الرئيسية.

 
وأقّرت جمموعة العمل أبن الســـجل العاملي هو أداة داعمة لتنفيذ االتفاق بشـــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء،   -33

شــــطة من جانب الدول يف الســــجل العاملي، ميكن أن تكون عنصــــراً هاماً لز�دة إمكا�ت الســــجل العاملي  وأن املشــــاركة الن
 لدعم النظام العاملي لتبادل املعلومات.

 
ووافقـــت جمموعـــة العمـــل على أنـــه ينبغي تفعيـــل النظـــام العـــاملي لتبـــادل املعلومـــات يف أقرب وقـــت ممكن لتلبيـــة  -34

بري اليت تتخذها دولة امليناء، وخاصــــــــــــة أن نتائج التفتيش واملعلومات املتعلقة برفض امليناء،  متطلبات االتفاق بشــــــــــــأن التدا
للنظام العاملي   عمليمنوذج أويل  بتطويروأوصــــــت أن تشــــــرع األمانة، بناًء على قرار مســــــتنري يف االجتماع الثاين لألطراف، 

 والشبكات اإلقليمية األخرى. واألجهزةرة مصايد األمساك لتبادل املعلومات، ابلعمل عن كثب مع املنظمات اإلقليمية إلدا
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ــتبيان اخلاص ابســـــــــتعراض وتقييم فعالية االتفاق بشـــــــــأن التدابري اليت تتخذها دولة  -35 وراجعت جمموعة العمل االســـــــ
 .2019املقبل يف سانتياغو، شيلي، يف يونيو/حزيران  ايف اجتماعه لتقدميه لكي تعتمده األطرافامليناء، 

 
 املقبلموعد ومكان انعقاد االجتماع 

. وســوف تتواصــل األمانة مع الدول 2020ســيعقد االجتماع املقبل جملموعة العمل مبدئياً يف الربع الثاين من عام  -36
 الستكشاف إمكانية قيام أي دولة ابستضافة االجتماع.

 
 اعتماد التقرير 

 . 2019مايو/أ�ر  17اعُتمد التقرير يف  -37
 
 ختتام االجتماعا

   .بعد الظهر 16:30اختُتم االجتماع عند الساعة  -38
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Nguyen Thi Trang Nhung 

Deputy Director 
Department of Science Technology and 

International Cooperation 
Directorate of Fisheries 

Email: trangnhungicd@gmail.com  
Nguyen Thuy Linh 

Expert of ICD 
Email: linhnguyen.mard@gmail.com 

 
 املنظمات

 
 مؤمتر تيار بنغويال

Xolela Wellem 
Compliance Manager 

Benguela Current Convention 
Email: Xolela@benguelacc.org/  

وكالة مصائد األمساك التابعة ملنتدى جزر احمليط 
 ئاهلاد

Ramesh Chand 
Manager Vessel Monitoring System 

Pacific Islands Forum Fisheries Agency 
Email: ramesh.chand@ffa.int  

 املنظمة البحرية الدولية
Brice Martin-Castex 

Head of Implementation of Instruments 
Support 

Email: bmcastex@imo.org  
 (اإلنرتبول)  املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية

Aurelie Buthod-Garcon 
Principal Fisheries Agent 

Email: a.buthod-garcon@interpol.int  
 د األمساك يف مشال شرق احمليط األطلسي ي جلنة مصا 

Hrannar Mar Asgeirsson 
MCS Officer 

NEAFC 
hrannar@neafc.org: Email 
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 مركز تنمية مصايد األمساك يف جنوب شرق آسيا
Kongpathai Saraphaivanich 

Head 
Training and information section 

Training Department 
SEAFDEC 

Email: kongpathai@seafdec.org  
Sutee Rajruchithong 

Technical Expert of the Training Department 
SEAFDEC 

Email: sutee@seafdec.org  
Masanami Izumi 
Special Advisor 

SEAFDEC Secretariat 
Email: izumi@seafdec.org  

 اهلادئأمساك مشال احمليط د يهيئة مصا
Peter Flewwelling 

Compliance manager 
NPFC 

Email: pflewwelling@npfc.int  
 صناديق بيو االئتمانية اخلريية

Dawn Borg Costanzi 
Officer, Ending Illegal Fishing 

International Fisheries 
Email: dborgcostanzi@pewtrusts.org  

Courtney Farthing 
Senior Associate 

Email: cfarthing@pewtrusts.org  
 للطبيعةالصندوق العاملي 

Hongki Kim 
Ocean Project Officer 

WWF Korea 
Email: hkkim@wwfkorea.or.kr  

Doohyun Park 
Oceans Programme Officer 

Email: dpark@wwfkorea.or.kr  
 أمانة منظمة األغذية والزراعة

Matthew Camilleri 
Head 

Fishing Operations and Technology Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Matthew.camilleri@fao.org 

 
In Gu Kang 

Senior Fishery Officer 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Ingu.kang@fao.org  
Eszter Hidas 

Fishery Officer 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Eszter.hidas@fao.org  
Giuliano Carrara 

Fishery Officer 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Giuliano.carrara@fao.org  
Joao Batista Neves 

Consultant 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Joao.neves@fao.org  
José Antonio Acuña 

Consultant 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: Joseantonio.acuna@fao.org  
Maria Eugenia Escobar 

Office Assistant 
Fishing Operations and Technology 

Branch 
Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 
Fishery and Aquaculture Department 

Email: mariaeugenia.escobar@fao.org
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 2املرفق  
 

 جدول األعمال واجلدول الزمين

 2019مايو/أ�ر  15األربعاء، 
9:30 – 12:30 

 
 افتتاح االجتماع -1
 
 األعمال والرتتيبات اخلاصة ابالجتماعاعتماد جدول  -2
 
 الفنية املفتوحة العضوية املعنية بتبادل املعلومات األول جملموعة العملاستعراض نتائج االجتماع  -3
 
 حالة قاعدة بيا�ت املوانئ املعّينة والسلطات الوطنية -4
 

 الغداء 
14:00 – 17:00 

 
 العمل الفنية واالستشارية املفتوحة العضوية التابعة للسجل العاملياستنتاجات االجتماع اخلامس جملموعة  -5
 
  تتخذها دولة امليناء الوطنية واإلقليميةالتحديثات املتعلقة بنظام تبادل املعلومات املتعلقة ابلتدابري اليت  -6
 
 خذها دولة امليناءتبادل املعلومات لدعم االتفاق بشأن التدابري اليت تتإلكرتوين لخيارات لتطوير نظام  -7
 

 2019مايو/أ�ر  16اخلميس، 
9:30 – 12:30 

 
 تكملة -8
 

 الغداء 
14:00 – 17:00 

 
 رصد تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناءلاستعراض مسودة االستبيان  -9
 

 االستنتاجات والتوصيات -10
 

 موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم -11
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 2019مايو/أ�ر  17اجلمعة، 
14:00 – 17:00 

 
 اعتماد التقرير -12

 
 اختتام االجتماع -13
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 3املرفق  
 

 االعتبارات املتعلقة بتطوير نظام عاملي لتبادل املعلومات 

وثيقة العمل هذه إىل تزويد جمموعة العمل مبعلومات أســــاســــية ملناقشــــة التصــــميم املفاهيمي واالســــرتاتيجية هتدف  
ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، وابلتايل توفري مزيد من   لتطوير نظام عاملي لتبادل املعلومات لدعم تنفيذ االتفاق بشـــــــــــ

  اخليارات املطروحة، تؤخذ العوامل التالية بعني االعتبار: بشأن تطويره وتنفيذه. وعند النظر يف رشاداتاإل
 

 متطلبات املعلومات لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء؛ •
 نتائج االجتماعات ذات الصلة لألطراف وجمموعات العمل؛و  •
 متطلبات الدول النامية األطراف، مبا يف ذلك قضا� احلوكمة والقدرات؛و  •
اســـتخدام معيار منســـق للتبادل اإللكرتوين للمعلومات يف الوقت املناســـب وبني نظم خمتلفة، مبا خيارات تســـهل و  •

 )؛FLUXيف ذلك استخدام نظم مثل "لغة مصايد األمساك للتبادل العاملي" (
فرص االستفادة من نظم املعلومات احلالية، مبا يف ذلك السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربدة وسفن  و  •

 تموين (السجل العاملي)؛ال
 متطلبات السرية؛و  •
ــتفــادة من تطوير نظم املعلومــات اإلقليميــة والنظم التــابعــة للمنظمــات/الرتتيبــات اإلقليميــة إلدارة و  • الــدروس املســــــــــــ

 مصايد األمساك؛
 الدروس املستفادة من تطوير نظام تبادل املعلومات التابع للسجل العاملي؛و  •
القــائمــة واملطّورة جيــدًا للمنظمــات اإلقليميــة والــدوليــة األخرى ذات  تبــادل املعلومــاتالتجــارب النــاجحــة لنظم و  •

ــلــة (مثــل  النظــام  و  لنقــل البحري التــابع للمنظمــة البحريــة الــدوليــةعن المعلومــات لاملتكــامــل  العــاملينظــام الالصــــــــــــ
 )؛األورويب للمعلومات املتعلقة مبراقبة جودة الشحن

  الصلة للنظام؛ذات  الفنيةتخدم واملواصفات اختيار التكنولوجيا اليت ستسو  •
 استعراض عام رفيع املستوى عن بنية النظام وتصميم البيا�ت املرتبطة ابلنظام؛و  •
 )؛وغري ذلكالصيانة، و حتميل املعلومات، و أدوار ومسؤوليات مستخدمي النظام (االستضافة، و  •
 ل املعلومات املقرتح.  التحد�ت احملتملة عند تطوير وتنفيذ النظام العاملي لتبادو  •

 
الغرض من النظــام العــاملي لتبــادل املعلومـات هو أن يكون النظــام العــاملي اإللكرتوين للتــدابري اليت تتخــذهـا دولـة و  

امليناء، وابلتايل فهو مفيد فقط حبســــب املعلومات/البيا�ت اليت حيتويها. واألســــاس املنطقي األســــاســــي هو أنه الســــتخراج 
ـناك معلومـات/بـيا�ت يف النظـام، وجيـب أن تكون دقيقـة وموثوـقة. ويعمـل  املعلومـات/البـيا�ت من النظـام، جيـب أن تكون ه

أصـــــل بيا�ت موجود، على ســـــبيل املثال، لنظام حيتفظ ابلفعل ابملعلومات اليت هذا املبدأ بشـــــكل جيد عندما يكون هناك 
ىل النظام حبيث ميكن يريد املســــــــــتخدمون الوصــــــــــول إليها. وجيب إيالء االعتبار يف البداية للطرق إلدخال املســــــــــتخدمني إ

الوصــول إىل كتلة حرجة بســرعة كافية لتوليد الزخم وإحداث تغيري. وإذا كان نظام املعلومات يســتغرق وقتاً طويالً للوصــول  
ــتخدامه أل�ا لن ترى الفائدة الواضـــحة  ــعب دفع البلدان إىل اسـ إىل كتلة حرجة من املعلومات القيمة، فقد يكون من األصـ

ن يضــــمن إنشــــاء نظام يوفر لألطراف طريقة متوافقة مع االتفاق بشــــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء  منه. ومن املرجح أ



18 
 

 

ع من جـاـنب األطراف، مقـارـنة بنظـام خيلق بعض و إلدارة اـلدخول إىل موانئهـا، وابلـتايل نظـام يقـلل من اجلهـد، التزامـاً أـســـــــــــــ 
 وعد بتقدمي املعلومات القيمة يف املستقبل. يف األول، معاجلهد اإلضايف من جانبهم 

 
وتشــمل االعتبارات اإلضــافية اليت قد تؤثر على قرار النهج ما يلي: عدد األطراف الذي ينبغي مزامنته مع النظام   

 رب �جحاً، وموقع املناطق املستهدفة. العاملي لتبادل املعلومات لكي يعت
 

 خيارات تنفيذ النظام العاملي لتبادل املعلومات  -أوًال 
 
 تعرض املناقشة أد�ه ثالثة خيارات للنظام العاملي لتبادل املعلومات: 
 

 ؛دولة امليناء للتدابري اليت تتخذهاالنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أساسي  •
 ؛دولة امليناء للتدابري اليت تتخذهاالنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام عاملي و  •
 .دولة امليناء للتدابري اليت تتخذهاالنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام متكامل و  •

 
) SWOTيتم تقدمي وصـــــــــــــف موجز لكل خيار، ويتم إجراء حتليل لنقاط القوة والضـــــــــــــعف والفرص واألخطار ( 

رسـم بياين لسـري العمل. وتتوفر معلومات أسـاسـية إضـافية حول اسـتخدام املصـطلحات والتوحيد القياسـي واعتبارات   وتقدمي
 . 1سري العمل يف امللحق 

 
ويُفضــــــل ربط اخليارات الثالثة ابلســــــجل العاملي. ومن األمهية مبكان أن يتم ربط تقارير النظام اإللكرتوين للتدابري  

اء برقم تعريف فريد للســـفينة. ومن الواضـــح أن يكون رقم التعريف التابع للمنظمة البحرية الدولية هو  اليت تتخذها دولة املين
 اخليار البديهي ألنه يتبع السفينة طوال وجودها. 

 
 النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أساسي للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء – 1اخليار 

 
النظام األســاســي للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء هو امتداد مباشــر لنظم التدابري اليت تتخذها دولة امليناء احلالية  

هناك عدد من الطرق لتنفيذ هذا النوع من النظام العاملي لتبادل املعلومات، ختتلف يف مدى جعل سري  الورقية. وقد يكون
ع أن النظام العاملي لتبادل املعلومات هو مســــــــــــــتلم بســــــــــــــيط للبيا�ت، معظمها واثئق  العمل آيل. وهنا، يفرتض النهج املتب

إلكرتونياً وحمفوظة بصــيغة  ءةو مملمكتوبة خبط اليد، أو نســخ  اســتمارات، إما تكون نســخ ممســوحة ضــوئياً من pdf بصــيغة
pdf . واجلهات الفاعلة للســـــماح بوجود أداة  الوثيقةمبعلمات أســـــاســـــية حتدد   الواثئقومن املفرتض أن يتم اســـــتكمال هذه

 حبث.
 
، مما  بعملية النفاذ إليهاويب ميكن التحكم   على واجهةوســــــــــــــيظل هلذا النوع من النظام العاملي لتبادل املعلومات  

ملكتملة. ومع ذلك، ســـتكون على الويب ولتحميل التقارير ا واالســـتفســـاراتيوفر الوصـــول إىل البيا�ت من خالل التقارير 
البيا�ت نفســـــها قابلة للقراءة فقط بعيون املشـــــاهد (وليس أجهزة الكمبيوتر)، وابلتايل ال تســـــمح إبجراء أي حتليل شـــــامل  
حملتوى التقارير. ويف الرســــــم البياين عن ســــــري العمل أد�ه، يُفرتض أن اخلطوات هي يف األســــــاس إجراءات يدوية، يقوم هبا  
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دولة امليناء أو منظمة/ترتيب إقليمي ( اإلقليميومشـــــغل نظام التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الوطين أو   مشـــــغل الســـــفينة،
ال ة، فإن النظام العاملي لتبادل املعلومات هو جهاز اســـــتقبال ســـــليب، ويف هذه احلال  )، ودولة العلم.إلدارة مصـــــايد األمساك

أد�ه، حتليل نقاط القوة والضــــــعف والفرص واألخطار للنظام   1دول يشــــــارك بشــــــكل مباشــــــر يف ســــــري العمل. ويرد يف اجل
 العاملي لتبادل املعلومات كنظام أساسي للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

 
: حتليل نقاط القوة والضــــــــعف والفرص واألخطار للنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أســــــــاســــــــي للتدابري اليت 1اجلدول 

 امليناءتتخذها دولة 
 

 على األرجح سهل التنفيذ. •
 .معروفة وبسيطة استماراتإجراءات إكمال  •

 نقاط القوة

 توحيد البيا�ت غري مضمون ابستثناء بعض املعلمات الرئيسية. •
حمــدوديــة معــاجلــة البيــا�ت أو حتليلهــا بطريقــة آليــة، مبــا يف ذلــك إمكــانيــة   •

 حمدودة مليزات حتليل املخاطر بطريقة آلية.
زمنية على تبادل املعلومات يف الوقت املناسـب، حيث تعتمد سـرعة قيود   •

تبــادل املعلومــات على ســــــــــــــرعــة حتميلهــا من قبــل اجلهــات الفــاعلــة ذات 
 الصلة.

 نقاط الضعف

ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم،  • ــامهة كبرية يف مكافحة الصـــ مســـ
 ويف االستدامة، وسرعة التطوير نسبياً.

 الفرص

يف  تنفيذ ســـــــــــــيكون منخفضـــــــــــــاً، وخيلق النقصدام الثقة أن القد يعين انع •
 املوارد مشاكل يف األداء وتراجع يف الثقة.

 األخطار

 
لنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أســــــاســــــي للتدابري اليت اأد�ه الرســــــم البياين لســــــري عمل  1يعرض الشــــــكل   

يف صــــــلب  الوطنية واإلقليمية القائمة للتدابري اليت تتخذها دولة امليناءتتخذها دولة امليناء. ويف هذه احلالة، ســــــتكون النظم 
وجهات االتصـــــــــــال األخرى ذات  اليت تطلبها تلقي املعلومات من خمتلف اجلهات الفاعلة، وإرســـــــــــاهلا إىل اجلهات الفاعلة

فتيش، إىل النظام العاملي  الصـــــــلة. وســـــــيتم تقدمي معلومات مثل الطلب املســـــــبق لدخول امليناء، ورفض الدخول، وتقارير الت
)، متاماً كما ســـــــيتم تقدميها إىل جهات االتصـــــــال األخرى ذات الصـــــــلة. وســـــــيتم إرســـــــال  pdfلتبادل املعلومات يف وثيقة (
ىل األطراف، أو أـنه إبمكـا�ـا الوصــــــــــــــول إىل هـذه املعلومـات من خالل النظـام العـاملي لتـبادل إاملعلومـات، كمـا مت تقـدميهـا، 

 املعلومات.
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الرسم البياين لسري عمل النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أساسي للتدابري اليت تتخذها  - 1اخليار  – 1الشكل 
 دولة امليناء

 
 

 النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام عاملي للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء – 2اخليار 
 
ســــــــــــــيعين خيــار النظــام العــاملي لتبــادل املعلومــات كنظــام عــاملي للتــدابري اليت تتخــذهــا دولــة املينــاء أن هنــاك نظــام  

هذا اخليار، ســـــــيتم اســـــــتبدال  ابلنســـــــبة إىل . و على املســـــــتوى العاملي إلكرتوين مركزي واحد للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء
ــأن التدابري  ــري عمل االتفاق بشـــ النظم الوطنية واإلقليمية القائمة للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء، وســـــوف تنفذ مجيعها ســـ

 لوصــول إليهااليت جيري التحكم بعملية ااملســتخدم على الويب اليت تتخذها دولة امليناء جلميع دول امليناء. وســتوفر واجهة 
ــتخدمني ــها، كل ما هو متاح من إمكا�ت   جلميع أنواع املســـــ ــري العمل، على و متوقعة إلدخال البيا�ت وعرضـــــ الالزمة لســـــ

 النحو احملدد يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.
 
ة مصـايد األمساك اليت سـتحل  وميكن مقارنة هذا اخليار إبصـدار عاملي لبعض نظم منظمات/ترتيبات إقليمية إلدار  

 2حمل النظم احلالية. وهذا النهج معروف على املسـتوى اإلقليمي، وابلتايل ميكن اعتباره سـري عمل مثبت. ويرد يف اجلدول 
أد�ه، حتليل نقاط القوة والضــــــــــــــعف والفرص واألخطار للنظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام عاملي للتدابري اليت تتخذها  

 دولة امليناء.
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: حتليـل نقـاط القوة والضــــــــــــــعف والفرص واألخطـار للنظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام عـاملي للتـدابري اليت 2اجلـدول 
 تتخذها دولة امليناء

 
 وأسرع للنشر من الناحية الفنية، ألن معظم البلدان لديها نظام قائم. أبسط •
ــيكون هناك إنتاج مركزي واحد لواجهات اإلدخال  • ــمون، مبا أنه ســــــــ توحيد البيا�ت مضــــــــ

 .للمستخدمني
عدد أقل من اخلرباء املعنيني، أي أنه من احملتمل أن يكون أرخص بشكل عام، على الرغم  •

  من �حية احلجم والقدرة.من أنه أكثر تعقيداً 
 تبادل املعلومات يف الوقت احلقيقي تقريباً مضمون. •
 إمكانية بعض امليزات اآللية لتحليل املخاطر. •

 نقاط القوة

 تبادل البيا�ت واملخاوف األمنية. •
 .سيتطلب احلجم موارد للدعم •
 املطلوبة يف نظام اشرتاك املستخدمني. الشفافية •
 اجلهود اإلقليمية احلالية. جتاهلسيتم  •

 نقاط الضعف

مســامهة ضــخمة يف مكافحة الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ويف االســتدامة.  •
 تنفيذ سريع نسبياً.  

 الفرص

يف املوارد مشـــاكل يف األداء وتراجع  نقصعل التنفيذ صـــعباً، وســـيخلق الســـيج  الثقةانعدام  •
 يف الثقة. مهمة كبرية ومعقدة التنظيم.

 األخطار

 
ــري عمل النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام  2يعرض الشــــــــــــكل   ــم البياين لســــــــــ للتدابري اليت  عامليأد�ه الرســــــــــ

ــيتاخليارويف هذا  تتخذها دولة امليناء. املســـــــــــبق لدخول امليناء، وتقارير التفتيش،  إدخال املعلومات املتعلقة ابلطلب م، ســـــــــ
ورفض الدخول، مباشـرة يف النظام العاملي لتبادل املعلومات من قبل خمتلف اجلهات الفاعلة، يف حني ميكن أيضـاً للجهات  

تلقائية يف  اليت تتلقى املعلومات الوصول إليها مباشرة يف النظام العاملي لتبادل املعلومات. وسيتم أيضاً تضمني اإلشعارات ال
هذا النظام، مثل إخطار دولة امليناء أب�ا قد تلقت طلباً مســـبقاً لدخول امليناء، وإخطار الســـفينة أبن دولة امليناء قد تلقت 
الطلب املســبق لدخول امليناء، وقرار دولة امليناء خبصــوص دخول الســفينة. ويف ظروف معينة (على ســبيل املثال، التفتيش، 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، رفض دخول امليناء)، ســــــــــيتم إرســــــــــال التقارير واإلشــــــــــعارات إىل دليل على الصــــــــــيد غري 
 اجلهات الفاعلة وجهات االتصال ذات الصلة.  
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الرسم البياين لسري عمل النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام عاملي للتدابري اليت تتخذها دولة  - 2اخليار  – 2الشكل 
 امليناء

 
 

 النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام متكامل للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء – 3اخليار 
 
يف النظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام متكـامـل للتـدابري اليت تتخـذهـا دوـلة املينـاء، ينفـذ النظـام العـاملي لتبـادل  

لة امليناء لتلك الدول اليت ختتار استخدامها (على سبيل املثال،  املعلومات سري عمل االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دو 
هو نفس سـري  3إلدارة مصـايد األمساك). وابختصـار، سـري عمل اخليار  ترتيب إقليمي/طرفاً يف أية منظمةالدول اليت ليس 

ــاـفة واجهـة بر�مج التطبيق لنظم الـتدابري اليت تتخـذهـا دوـلة امليـناء  2عمـل اخلـيار  الوطنـية واإلقليمـية احلـالـية، ولكن مع إضــــــــــــ
 ةالنظام تلقائياً ابلطلبات املســـــــبقة لدخول امليناء، وحاالت الرفض أو املوافقات لدخول امليناء، وتقارير التفتيش، وأي  لتزويد

 معلومات أخرى ذات صلة، عند استكمال سري العمل وفقاً لإلجراءات الوطنية واإلقليمية.
 
اإلضــــــافات إىل إجراءات العمل احلالية ووظائفها يف نظم التدابري اليت تتخذها دولة وســــــيتطلب هذا اخليار بعض  

 امليناء الوطنية واإلقليمية احلالية (واملستقبلية). وينبغي تقييم االحتياجات بدقة وعلى أساس كل حالة على حدة.
 
ذات الصـــــــــــلة  املتاحة ع البيا�تهذا اخليار، ســـــــــــيحتوي النظام العاملي لتبادل املعلومات على مجيابلنســـــــــــبة إىل و  

ــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، املخزنة يف نفس هياكل البيا�ت، كما لو مت إدخاهلا عرب واجهة الويب  ابالتفاق بشـــــــــــ
وســـــــــتحّد واجهة   للنظام العاملي لتبادل املعلومات، مع توفري إمكانيات البحث واإلحصـــــــــائيات جملموعة البيا�ت أبكملها.

 منوذج موحد مع ملء مجيع حقول البيا�ت املطلوبة.   ضمنج التطبيق البيا�ت اليت سيتم إدخاهلا يف النظام بر�م
 
ســـيكون هلذا اخليار خصـــائص نظام مركزي يضـــيف البيا�ت العاملية دون املشـــاركة يف ســـري العمل على املســـتوى و  

حلالية، مع ســري العمل اخلاص هبا كما هو، على الرغم من أنه العاملي. وســيســتفيد هذا اخليار من النظم الوطنية واإلقليمية ا
حيتاج إىل دعم إضـــــايف لواجهة بر�مج التطبيق اخلاصـــــة ابلنظام العاملي لتبادل املعلومات لتحميل البيا�ت. ويرد يف اجلدول 
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متكـامـل للتـدابري اليت  أد�ه، حتليـل نقـاط القوة والضــــــــــــــعف والفرص واألخطـار للنظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام 3
 .3، وسري العمل معروض يف الشكل تتخذها دولة امليناء

 
: حتلـيل نقـاط القوة والضــــــــــــــعف والفرص واألخطـار للنظـام العـاملي لتـبادل املعلومـات كنظـام متكـامـل للـتدابري اليت 3اجلـدول 

 تتخذها دولة امليناء.
 

البلدان النامية إىل إجراءات عمل التدابري اليت تتخذها دولة  وصـــــــــــول حيافظ على فرصـــــــــــة •
 امليناء دون احلاجة إىل تنفيذ نظامها اخلاص، إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم. 

ــيكون هناك إنتاج مركزي واحد لواجهات اإلدخال  • ــمون، مبا أنه ســــــــ توحيد البيا�ت مضــــــــ
يتم حتميلها لكي تكون ممتثلة مع  اليتالبيا�ت  تقّيدللمسـتخدمني، وواجهة بر�مج تطبيق 

 الشكل.
 تبادل املعلومات يف الوقت احلقيقي تقريباً مضمون. •
 إمكانية بعض امليزات اآللية لتحليل املخاطر. •

 نقاط القوة

 تبادل البيا�ت واملخاوف األمنية. •
 .سيتطلب احلجم موارد للدعم •
 الشفافية املطلوبة يف نظام اشرتاك املستخدمني. •
احلـاجـة على املســــــــــــــتوى العـاملي خلرباء تكنولوجـيا املعلومـات ـلدعم النظم اإلقليمـية لالتفـاق  •

 بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.

 نقاط الضعف

مســامهة ضــخمة يف مكافحة الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ويف االســتدامة.  •
 تنفيذ سريع نسبياً.  وال

بقليـل من النظـام العـاملي لتبـادل املعلومـات كنظـام عـاملي للتـدابري اليت  التنفيـذ أكثر تعقيـداً  •
 تتخذها دولة امليناء، مبا أنه يتطلب تطوير واستخدام واجهة بر�مج التطبيق.

 الفرص

يف املوارد مشـاكل يف األداء وتراجع   نقصاملشـاركة صـعبة، وسـيخلق ال سـيجعلانعدام الثقة   •
 يف الثقة. 

 مهمة كبرية ومعقدة التنظيم. •

 األخطار

 
أد�ه الرســـــــــم البياين لســـــــــري عمل النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام متكامل للتدابري اليت  3يعرض الشـــــــــكل   

ــري العمل خياراً لنظم التدابري اليت تتخذها د ــري لولة امليناء الوطنية واإلقليمية تتخذها دولة امليناء. ويوفر سـ لمحافظة على سـ
العمل احلايل اخلاص هبا وإدخاهلا يف النظام العاملي لتبادل املعلومات، شـرط إجراء تعديالت لضـمان إدراج مجيع املعلومات  

م للتدابري اليت تتخذها  املطلوبة يف النظام العاملي لتبادل املعلومات يف نظمها اخلاصــــــة. وأمام الدول اليت ال يوجد لديها نظا
 دولة امليناء خياراً مبعاجلة إجراءات التدابري اليت تتخذها دولة امليناء من خالل النظام العاملي لتبادل املعلومات.   

 
ــبة إىل و   ــتخدام مزيج مؤلف من النظام العاملي لتبادل املعلومات   هذا اخليار، قد حتتاج دول امليناءابلنســـــــــ إىل اســـــــــ

 والنظم الوطنية و/أو النظم اإلقليمية، عند االقتضاء.
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الرسم البياين لسري عمل النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام متكامل للتدابري اليت تتخذها  - 3اخليار  – 3الشكل 
 دولة امليناء. 

 

 
 

 حتليل خيارات تنفيذ النظام العاملي لتبادل املعلومات - اثنًيا
 
جنبـًا إىل  لكـل خـيارأد�ه خـيارات التنفـيذ الثالـثة كمـا مت عرضــــــــــــــهـا، وتتم مقـارـنة ســــــــــــــري العمـل  4اجلـدول ترد يف  

ــيلعبه النظام العاملي لتبادل املعلومات يف كل نقطة لســــــــــــــري العمل. ويف حالة اخليار جنب : 1، من حيث الدور الذي ســــــــــــ
لة امليناء، ســيتم تضــمني بعض خطوات ســري العمل  النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام أســاســي للتدابري اليت تتخذها دو 

، النظام العاملي لتبادل املعلومات كنظام عاملي أو كنظام متكامل للتدابري 3و 2خليارين اابلنســـــــــــــبة إىل املذكورة فقط، بينما 
 قائية.اليت تتخذها دولة امليناء، على التوايل، سيتم تضمني مجيع خطوات سري العمل، مبا يف ذلك اإلشعارات التل

  



25 

 

 : مقارنة سري العمل ملختلف خيارات تنفيذ النظام العاملي لتبادل املعلومات  4اجلدول 
 

 وصف اخلطوة اخلطوة/اإلجراء 
 1اخليار 

 أساسي
 2اخليار 
 عاملي

 3اخليار 
 متكامل

ــفينةيرســـــل  1 ــبق لدخول امليناء طلب مشــــغل الســ عن طريق  مســ
 X X X للنظام العاملي لتبادل املعلومات على الويب.  استمارةملء وتقدمي 

تلقائياً ابلطلب املسبق لدخول امليناء الذي مت  دولة امليناءإخطار  2
 X X  .على أساسهالتصرف تلقيه والذي جيب 

 X X  تلقي الطلب املسبق لدخول امليناء. دولة امليناءتقّر  3
 X X  دولة امليناء على علم ابلطلب.إقرار تلقائي ملشغل السفينة أبن  4

4-1 

أن ذلك غري واضــــــــح يف االتفاق بشــــــــأن التدابري اليت   من   على الرغم 
يف نفس وقت تـقدمي   دولة العلم تتـخذها دولة امليـناء، قد يتم إخـطار 

ــبق ـلدخول املينـاء، ممـا يســـــــــــــمح  مبراجعـة   ـلدوـلة العلم الطلـب املســـــــــــ
 البيا�ت/املعلومات والتحقق منها. 

X X X 

5 
ــاء تتحقق  ــة املينـ من البيــــا�ت/املعلومــــات املوجودة يف الطلــــب   دولـ

ــلة أو   ــال ابألطراف األخرى ذات الصــ ــبق لدخول امليناء (االتصــ املســ
 نظم املعلومات األخرى). 

 X X 

(أو ال) صــــــــــــــحـة البـيا�ت/املعلومـات يف الطـلب  دوـلة العلمتؤكـد  5-1
 X X  املسبق لدخول امليناء.

 X X  (بريد إلكرتوين) ابلرّد من دولة العلم. اً إخطار  دولة امليناءتتلقى  5-2

6 
بعد التحقق من بيا�ت/معلومات الطلب املســـــبق لدخول امليناء،  

الســــــــــــــمـاح لـدخول"، أو "الســــــــــــــمـاح ابقراراً (" دوـلة امليـناءتتخـذ 
 لدخول للتفتيش"، أو "رفض الدخول").اب

X X X 

 X X  .مشغل السفينةتلقائياً إىل  دولة امليناءيتم إرسال قرار  7

7-1 

ــال يتم إخطار  ــ ـــ ــ ــلةجهات االتصـ ــ ـــ ــ يف نفس  األخرى ذات الصـ
الــــدول  و الوقــــت إذا كــــان القرار "رفض الــــدخول" (دولــــة العلم، 

ــلـة، املنظمـات/الرتتيبـات اإلقليميـة إلدارة  الســـــــــــــــاحليـة ذات الصــــــــــــ
 املنظمات احلكومية الدولية األخرى).و مصايد األمساك، 

 X X 

8 
إىل  امليـناءدوـلة ، يـدخـل مفتش تفتيش يف امليـناءيف حـالـة إجراء 

 وتقدميه. تقرير التفتيشالنظام العاملي لتبادل املعلومات مللء 
X X X 

دولــة  إىل  تقرير التفتيشحييـــل النظـــام العـــاملي لتبـــادل املعلومـــات  8-1
 X X  .العلم
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 وصف اخلطوة اخلطوة/اإلجراء 
 1اخليار 

 أساسي
 2اخليار 
 عاملي

 3اخليار 
 متكامل

8-2 

إذا كان هناك دليل على ممارســــــة الصــــــيد غري القانوين دون إبالغ 
جهات االتصــــــــــال ىل إودون تنظيم، يتم إرســـــــــــــال تقرير التفتيش  

ــلة ــاحلية( األخرى ذات الصـــ ــلةذات  الدول الســـ دولة و ، الصـــ
ـــية الرابن ــاـيد  و ،  جنســــــــــــ املنظمـات/الرتتيـبات اإلقليمـية إلدارة مصــــــــــــ

ــلــة،  منظمــة األغــذيــة والزراعــة، وغريهــا من  و األمســاك ذات الصــــــــــــ
 املنظمات احلكومية الدولية).

X X X 

9 

إذا أدى التفتيش إىل ســــــــحب رفض ســــــــابق الســــــــتخدام امليناء، يتم  
  جهات االتصــــال األخرى ذات الصــــلة إرســـــال إخطار تلقائي إىل  

املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية  و ، ذات الصـــــــــلة   الدول الســـــــــاحلية ( 
 إلدارة مصايد األمساك ذات الصلة). 

X X X 

10 
إجراءات املـتابعـة من قـبل دوـلة  تقريراً عن " دوـلة العلمترســـــــــــــــل 

املنظمـات/الرتتيـبات اإلقليمـية إلدارة أو  دوـلة امليـناءىل إ" العلم
 .مصايد األمساك

 X X 

 X X X .للطلب املسبق لدخول امليناءاكتمال سري العمل  11
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 1امللحق 
 

 اعتبارات لتطوير النظام العاملي لتبادل املعلومات
 
ألغراض هذه الوثيقة، يتم اســــتخدام مصــــطلح "اجلهات الفاعلة" لإلشــــارة إىل أصــــحاب املصــــلحة الذين يعملون   -1

ضــــــمن ســــــري العمل يف طلبات الدخول إىل امليناء (عن طريق إرســــــال املعلومات أو اختاذ القرارات اليت يتم نقلها بعد ذلك 
املصـــــــــلحة الذين حيتاجون إىل أن يكونوا على علم، إىل اآلخرين) و"جهات االتصـــــــــال األخرى" لإلشـــــــــارة إىل أصـــــــــحاب 

. وإن اجلهات الفاعلة وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين مت حتديدهم مباشرة يف االتفاق بشأن التدابري غري فاعلنيولكنهم 
 اليت تتخذها دولة امليناء هم: 

 
 اجلهات الفاعلة

 
  الوكالء أو املالكني)، مثل قباطنة/راببنة السفن أو ممثليهممشغلو السفن ( •
1العلم دولة •

F 
 دولة امليناء •

 
 جهات االتصال األخرى

 
 الساحلية الدول •
 الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك/املنظمات •
 األغذية والزراعة منظمة •
 .دولة جنسية القبطان/الرابن •
 احلكومية الدولية األخرى. املنظمات •

 
 امليناءسري العمل للطلب املسبق لدخول 

 
 إجراءات سري العمل احملددة مباشرة يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، هي: -2
 

 الطلب املسبق لدخول امليناء •
 اعندما يكون الطلب = مرفوضً  •

o املعلومات للجهات الفاعلة واألطراف ذات الصلة 
 مسموًحايكون الطلب =  عندما •

o  ممثلهااملعلومات للسفينة أو 
 

ممارسة   الوثيقة  ه قبل دول العلم غري حمددة يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، إال أ�ا تعترب يف هذعلى الرغم من أن خطوة التأكيد من   1
على الرغم   معيارية تستخدم كلما أمكن ذلك، لتسريع إجراءات سري العمل واملسامهة يف سياق املعلومات. وابلتايل، مت تضمني دولة العلم كجهة فاعلة،

 ن الناحية العملية من املفهوم أن ذلك ال ينطبق يف كل حالة. من أنه م
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o التفتيش 
 املعلومات للجهات الفاعلة 

 يكون الطلب = إذن حصري للتفتيش عندما •
o املعلومات للجهات الفاعلة 
o تفتيش 

 السماح ابستخدام امليناء 
 للجهات الفاعلة املعلومات •
 أتكيد الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 الفاعلة واألطراف ذات الصلة للجهاتاملعلومات  •
 

ــكل ألف ــف الشـ ــأن التدابري اليت  4-يصـ ــح يف االتفاق بشـ ــري العمل، كما هو موضـ أد�ه، احلّد األدىن جملموعة إجراءات سـ
 تتخذها دولة امليناء.

 
 : احلد األدىن لسري العمل يف االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء4 –الشكل ألف 
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 استخدام املعايري
 
هناك حاجة إىل بعض البيا�ت لكي يعمل سري العمل للنظام اإللكرتوين للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء بشكل  

صـــحيح، على ســـبيل املثال، التحقق من هوية الســـفينة، وتقييد القيم على الرموز احملددة، وما إىل ذلك. وينبغي أن تســـتند 
بشــــكل مباشــــر يف االتفاق بشــــأن العاملية احلالية، قدر اإلمكان. ويشــــار إىل املعايري األربعة التالية   هذه البيا�ت إىل املعايري

  2التدابري اليت تتخذها دولة امليناء.
 

 ISO-3166 3-alpha Country Code البلدان/األقاليم:  •
 )FAO 3-alpha code(املعروف أيضاً بـ  ASFIS 3-alpha codeاألنواع:  •
 )FAO alpha code(املعروف أيضاً بـ  ISSCFV codeأنواع السفن:  •
 )FAO alpha code(املعروف أيضاً بـ  ISSCFG codeأنواع املعدات:  •

 
 بيا�ت سجل السفينة

 
ذلك على أســاس الســجل  حتتاج التقارير الواردة إىل اإلشــارة بشــكل فريد إىل ســفينة مســجلة. ويفضــل أن يكون  

االرتبـاط بـه. ومن الضــــــــــــــروري أن يكون هنـاك معّرف فريـد يربط تقـارير النظـام اإللكرتوين للتـدابري اليت تتخـذهـا العـاملي، أو 
ــفينة ما بطريقة فريدة. ويعترب رقم ا ــفينة طوال  دولة امليناء بسـ لتعريف للمنظمة البحرية الدولية اخليار البديهي مبا أنه يتبع السـ

 واإلجراءات. التفويضاتوجودها. وقد يتطلب ذلك املزيد من 
 

 املعلومات عن السلطات واملوانئ املعيّنة
 
ــاً من ن يوفر كل طرف من أطراف االتفاقينبغي أ  ها، ولكنها  معلومات اتصـــــال خمتلفة. وحتدد القائمة أد�ه بعضـــ

 قد ال تكون شاملة:  
 

 قائمة ابلسلطات املعينة يف كل طرف و/أو منظمة؛ •
 لإلخطارات وطلبات اإلجراءات؛ –لسلطات املعينة ابلنسبة إىل اتفاصيل االتصال  •
،  LOCODE-UN(3 مدونة األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل املعينة (يفضــــــــــــل أن تســــــــــــتند إىل ابملوانئقائمة  •

 وتشمل املعلومات ما يلي:
 األنشطة املسموح هبا/اخلدمات املتاحة (اإلنزال/النقل بني السفن/غريها) •
 شروط أو قيود حمددة (مثل مركز التفتيش على احلدود التابع لالحتاد األورويب، أو عمليات اإلنزال اجملمدة فقط) •
 ساعة) 72/48/24/12رتة الزمنية املسبقة (الف •
 جهات االتصال مع سلطات امليناء •
 .الوطنية أو اإلقليمية، إذا لزم األمر التوقيعات/اخلتم) من قبل السلطاتالتصديق ( •

 
 

 وسيتم حتديد ذلك يف مراحل الحقة.  اقد يكون وجود معايري إضافية مهمًّ   2
3  mlhttp://www.unece.org/cefact/locode/service/location.ht. 

http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.html
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جهات االتصــــــــال واملوانئ املعّينة لتلبية هذه احلاجة  اخلاصــــــــة بتحديد طلبات الوضــــــــعت منظمة األغذية والزراعة   
ــيتم النظر يف ـقاعـدة البـيا�ت عـند تطوير النظـام   4التحمـيل، مرفق/اإللكرتونـية املوجودة حـالـياً  العـاجـلة ـلدى األطراف. وســــــــــــ

 العاملي لتبادل املعلومات لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء. 
 

 متطلبات إضافية
 
 ة، مبا يف ذلك:جيب مناقشة املتطلبات املختلفة وحتديدها يف مرحلة الحق 
 

حتكم مرن يف الوصــــــــــــــول إىل نظـام مثـل النظـام العـاملي لتبـادل جيـب أن يكون هنـاك  –الوصــــــــــــــول إىل البيـا�ت  •
ــلة أبدوارهم.  ــول إىل البيا�ت ذات الصـ ــتخدمني ذوي األدوار املختلفة ابلوصـ ــمح ملختلف املسـ املعلومات، مما يسـ

يكون مفهوماً أن هذا املبدأ يدعم أي نظام أوتوماتيكي، ولن يرى مجيع املســـــــــــتخدمني مجيع البيا�ت. وجيب أن 
ولكن هناك العديد من الطرق لرتتيب ذلك، وابلتايل فإن تفاصـــــيل هذه املتطلبات ليســـــت جزءاً من هذه املرحلة  

 من التخطيط للجدوى.
 .وما إىل ذلكمتطلبات القدرات، والتكنولوجيا، واألمن، واستمرارية العمل،  •

 

 
4  resources/ar/-measures/operational-state-http://www.fao.org/port . 

http://www.fao.org/port-state-measures/operational-resources/ar/
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 4املرفق  
 

 التدابري  بشأن االتفاقابستعراض وتقييم كفاءة  اخلاص الستبياناملسودة املنقحة ل
 امليناء  دولة تتخذها اليت

 أوصت جمموعة العمل مبا يلي:
 جيب أن يكون كل سؤال من األسئلة مصحواًب خبيار إضافة تعليق؛ •
املادة والفقرة اليت يعود إليها مع إمكانية إضافة أُطر منبثقة ُحيدد فيها النص وجيب اإلشارة إىل جانب السؤال إىل  •

 اخلاص ابلفقرة املعنية؛
وجيب أن تستفيض اإلصدارات املقبلة من االستبيان يف أداء دولة العلم والتدابري اليت تتخذها هذه األخرية عندما  •

 يبلغها خمالفة إحدى سفنها لالتفاق املذكور؛
ضـــــــــــــروري التمييز بني األســـــــــــــئلة اليت تفيد عن واجبات الدول كما نص عليها االتفاق وســـــــــــــواها من  وكان من ال •

 الواجبات غري الرمسية الطابع. وعليه، يُقرتح النظر إىل األسئلة غري املتعلقة بواجب ما على أ�ا سؤال اختياري؛
 التنفيذ. وجيب أن يكون االستبيان قابالً للتعديل والتكييف مع التقّدم يف عملية  •
 

 قائمة ابملصطلحات الواردة يف سياق هذا االستبيان: 
ــأن التـدابري اليت تتخـذهـا دوـلة املينـاء  -"االتفـاق"  ــيـد غري القـانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعـه  ملنعاالتفـاق بشــــــــــــ الصــــــــــــ

 والقضاء عليه
 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -"املنظمة" 
 احلكومية الدوليةاملنظمات 

 الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
 الرصد واملراقبة واإلشراف على مصايد األمساك -"الرصد واملراقبة واإلشراف" 

 نظام مراقبة السفن
 نظام التعريف اآليل

 املنظمات غري احلكومية 
 تدابري دولة امليناء

 مصايد األمساكاملنظمات أو الرتتيبات اإلقليمية إلدارة 
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نوع  األسئلة رقم السؤال

 اإلجابة
 اختياري

   )3(املادة  التطبيق 
ــريع 1-1 ــمح له بتنفيذ التزاماته اتههل راجع بلدك تشـــــ   كاملة  بغية حتديد ما إذا كانت تســـــ

 مبوجب االتفاق؟ 
  نعم / ال

ذ أناإلجيـاب، هـل تتيح التشــــــــــــــريعـات الوطنيـة لبلـدك  حـاليف  1-1-1  التزامـاتـه  ينفـّ
 مبوجب االتفاق؟  كاملة

  نعم / ال

يف حال النفي، هل تزمعون تعديل تشــــــــــــــريعاتكم مبا يكفل متكني بلدكم من   1-1-2
 التنفيذ الكامل اللتزاماته مبوجب االتفاق؟ 

  نعم / ال

هل تسعى سفن الدول اجملاورة اليت متارس الصيد احلريف لغا�ت الكفاف، إىل دخول   1-2
 موانئ بلدك؟ 

  نعم / ال

هل أبرم بلدك أي اتفاقات ثنائية مع بلدان جماورة تســــــــــمح إبعفاء مصــــــــــايد   1-2-1
 األمساك احلرفية ألغراض الكفاف من االتفاق؟

  نعم / ال

توجد يف بلدك تدابري تضـــــمن عدم ضـــــلوع تلك الســـــفن يف الصـــــيد غري  هل 1-2-2
 النوع  هلذا املســـاندةالقانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو يف األنشـــطة املتصـــلة ابلصـــيد 

 ؟ الصيد من

  نعم / ال

ســـــــــــفن احلاو�ت  إجراء خاص ملعرفة ما إذا كانت األمساك على منت بلدك  لدىهل  1-3
ــبق تفريغها اليت  ــيد غري القانوين دون إبالغ قد سـ ــفن متارس الصـ ــدرها سـ مل يكن مصـ

 ؟ صيد ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيدأنشطة ودون تنظيم أو 

  نعم / ال

ــفن  1-3-1 ــح فيه أّن إحدى ســـ احلاو�ت حتمل على  هل من حاالت يف بلدك اتضـــ
متنها أمساًكا، مت تفريغها يف الســـــــــابق، �مجة عن أنشـــــــــطة الصـــــــــيد غري القانوين دون 

 إبالغ ودون تنظيم؟

 /نعم / ال
 ال يوجد

 اختياري

هل يطّبق بلدك هذا االتفاق على ســفن يســتأجرها حصــرًا لغا�ت صــيد الســمك يف   1-4
 سلطته؟  لها حتتاملناطق الواقعة حتت واليته الوطنية ويشغّ 

 /نعم / ال
 ال يوجد

 

ــمن اختذ بلدك تدابري تهل  1-4-1 ــوع ضـ ــفن خضـ ــاهي فعاليتها  لتلك السـ تدابري تضـ
 التدابري املطبقة على السفن اليت ترفع علم بلدك؟ 

  نعم / ال

     
   )4(املادة العالقة ابلقانون الدويل وغريه من الصكوك  

ــلــة إجراءات أي هــل يقوم بلــدك بتطبيق  2-1 عمًال ابشــــــــــــــرتاطــات كــل من  ذات الصــــــــــــ
 ؟ اليت بلدك طرف فيها املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

نعم / 
ال  /ال

 يوجد
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   )5(املادة  على املستوى الوطين والتعاونالتكامل  
ــطة يف ما بني الوكاالت املعنية    اختذ بلدك تدابريهل  3-1 ــيق األنشـ لتبادل املعلومات وتنسـ

 االتفاق؟  األجل تنفيذ هذ
  نعم / ال

 اختياري - هلا دور يف تنفيذ هذا االتفاق:  اليت الوكاالت/الوزارات التالية هي أية 3-2
  نعم / ال   ماركاجل 3-3-1
  نعم / ال مصايد األمساك 3-3-2
   اخلدمات الصحية 3-3-3
  نعم / ال دوائر اهلجرة  3-3-4
  نعم / ال ةالبحري السلطات 3-3-5
  نعم / ال البحرية/خفر السواحل 3-3-6
  نعم / ال الشرطة 3-3-7
  نعم / ال سلطات املوانئ 3-3-8
  نعم / ال البيطرية/احلجر الصحي  اخلدمات 3-3-9
  نعم / ال حتديدها)جهات أخرى (يرجى  3-3-10

هل اختذ بلدك، قدر املســــــــــــتطاع، تدابري إلدماج التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مع   3-4
ــيــد غري القــانوين دون تنظيم ودون إبالغ وردعــه  تــدابري أخرى من أجــل منع الصــــــــــــ
والقضاء عليه وأنشطة الصيد ذات الصلة الداِعمة لتلك األنشطة، مع العمل حسب 
املقتضــــــــــى على مراعاة خطة العمل الدولية ملنظمة األغذية والزراعة ملنع الصــــــــــيد غري 

 القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؟

  

     
   )6(املادة  التعاون وتبادل املعلومات 

ال لالتفــــاق، هــــل يقوم بلــــدك ابلتعــــاون و 4-1 بتبــــادل أو /من أجــــل تعزيز التنفيــــذ الفعــــّ
 املعلومات يف ما خص أهداف االتفاق، مع: 

-  

  نعم / ال دول معنية أخرى 4-1-1
  نعم / ال ذات الصلة املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 4-1-2
  نعم / ال منظمة األغذية والزراعة 4-1-3
  نعم / ال منظمات حكومية دولية أخرى  4-1-4
  نعم / ال أخرى (يرجى حتديدها)جهات  4-1-5

     
   )7(املادة املوانئ  عينيت 

هل قام بلدك بتعيني موانئ الســـتقبال ســـفن أجنبية متارس الصـــيد أو أنشـــطًة متصـــلة  5-1
 ابلصيد وفق أحكام االتفاق؟ 

  نعم / ال

    



34 
 

 

أنواع  علىأي من املوانئ اليت جرى تعيينها اقتصــار تفريغ املصــيد  فرضهل ي 5-1-1
 طازجة)   (مثالً جممدة أو مربّدة أو منتجات حمددة؟

 اختياري نعم / ال

قاعدة  القائمة ابملوانئ املعّينة إىل منظمة األغذية والزراعة؟  ّدمتقُ هل  5-2
بيا�ت 
 املنظمة

 

  نعم / ال هل لكل من املوانئ املعّينة القدرة الكافية على إجراء التفتيش وفًقا ألحكام االتفاق؟  5-3
     
   )8(املادة  الطلب املسبق لدخول املوانئ 

  نعم / ال هل يفرض بلدك تقدمي طلب مسبق لدخول املوانئ؟  6-1
امللحق ألف من االتفـــاق،  هـــل يفرض بلـــدك تقـــدمي املعلومـــات اليت يطلبهـــا  6-1-1

 مينائه؟  كحد أدىن، قبل منح حق الدخول لسفينة إىل
  نعم / ال

املعلومات املطلوبة   تعّدىتقدمي طلب مسبق لدخول امليناء يف بلدك ي  إنّ  هل 6-1-1-1
 (يرجى التحديد) يف امللحق ألف من االتفاق؟

 اختياري نعم / ال

 اختياري ابلساعات ما الوقت األدىن املطلوب بشكل عام لتقدمي طلب دخول إىل امليناء؟   6-1-2
 اختياري نعم / ال لتقدمي طلب دخول إىل امليناء؟  قلأ اوقتً  تستوجبحاالت معينة  منهل  6-1-3

     
   )9(املادة  ضأو الرف إلذنا ،دخول امليناء 

وزارات اليت ستطبق اإلجراءات و/أو األنشطة املتصلة ال/احلكوميةوكاالت الأية هي  7-1
 لدخول إىل امليناء أو رفضه؟ ا إذن نحمب

 اختياري -

  نعم / ال اجلمارك 7-1-1
  نعم / ال مصايد األمساك 7-1-2
  نعم / ال اخلدمات الصحية 7-1-3
  نعم / ال  دوائر اهلجرة 7-1-4
  نعم / ال السلطات البحرية 7-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل ةالبحري 7-1-6
  نعم / ال الشرطة  7-1-7
  نعم / ال سلطات املوانئ 7-1-8
  نعم / ال اخلدمات البيطرية/احلجر الصحي 7-1-9

   جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-1-10
تلقي طلب مسبق ابلدخول إىل امليناء، هل يعمد بلدك إىل حتديد ما إذا كانت  بعد 7-2

السفينة املعنية قد مارست الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة 
ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد قبل منح اإلذن ابلدخول إىل امليناء أو 

 رفضه؟ 

  نعم / ال
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ن اليت تطلب الدخول  الســف ملعرفة ما إذا كانتهل يتبع بلدك طريقة موحدة  7-2-1
ذات إبالغ ودون تنظيم أو أنشـــــطة  الصـــــيد غري القانوين دون إىل امليناء قد مارســـــت

 ؟ الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد

 اختياري نعم / ال

   تقييًما للمخاطر؟  تتضمن هذه الطريقة القياسية هل 7-2-1-1
  بشــــــــــأن منح  ك يف عملية التقريرالوكاالت احلكومية/الوزارات اليت ســــــــــتشــــــــــار  هيأية  7-3

 ؟ هرفض وأبدخول السفن اليت قدمت طلب الدخول إىل امليناء  إلذنا
 اختياري -

  نعم / ال اجلمارك 7-3-1
  نعم / ال مصايد األمساك 7-3-2
  النعم /  اخلدمات الصحية 7-3-3
  نعم / ال دوائر اهلجرة 7-3-4
  نعم / ال السلطات البحرية 7-3-5
  نعم / ال / خفر السواحل ةالبحري 7-3-6
  نعم / ال الشرطة 7-3-7
  نعم / ال سلطات املوانئ 7-3-8
   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 7-3-9
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-3-10

ــارك يف عملية حتديد منح اإلذن ابلدخول  أي من  7-4 ــتشــ الوكاالت الرمسية / الوزارات ســ
 إىل املوانئ أو رفضه للسفن اليت تتقدم بطلب هبذا الشأن؟

 اختياري 

   اجلمارك 7-4-1
   مصايد األمساك 7-4-2
   اخلدمات الصحية 7-4-3
   دوائر اهلجرة 7-4-4
   السلطات البحرية 7-4-5
   / خفر السواحل ةالبحري 7-4-6
   الشرطة 7-4-7
   سلطات املوانئ 7-4-8
   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 7-4-9
   جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-4-10

من أجـل اختـاذ القرار بوجوب الســــــــــــــمـاح ـبدخول امليـناء، هـل ينبغي التعـاون مع دولة  7-5
 هلا السفينة؟  تتبعالعلم اليت 

  نعم / ال

ــماح بدخول امليناء، هل ينبغي التعاون   7-5-1 ــأن وجوب الســــــ من أجل التقرير بشــــــ
 تبع هلا السفينة فقط حني يفرض تقييم املخاطر ذلك؟ تمع دولة العلم اليت 

 اختياري نعم / ال
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أية هي مصـــــادر البيا�ت/املعلومات اليت تســـــتخدم إلرشـــــاد القرار ابلســـــماح بدخول   7-6
 امليناء أو برفضه؟ 

 اختياري -

  نعم / ال السجالت الوطنية (مبا فيها املصايد والوزارات/الوكاالت املعنية األخرى)  7-6-1
  نعم / ال نظام رصد السفن 7-6-2
  نعم / ال نظام حتديد اهلوية اآليل 7-6-3
  نعم / ال السجل اإللكرتوين 7-6-4
  نعم / ال تراخيص/أذون الصيد 7-6-5
  نعم / ال اتريخ االمتثال 7-6-6
  نعم / ال سجالت املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك   7-6-7
  نعم / ال البيا�ت/املعلومات الصادرة عن دولة العلم  7-6-8
ــاحلية   7-6-9 ــادرة عن الدول املعنية األخرى (الدول الســـــــــ البيا�ت/املعلومات الصـــــــــ

 ودول امليناء)  
  نعم / ال

الســـجّل العاملي لســـفن الصـــيد وســـفن النقل املربّدة وســـفن التموين (الســـجّل   7-6-10
 العاملي)

  نعم / ال

  نعم / ال سجالت السفن اإلقليمية أو الدولية األخرى (يرجى حتديدها)  7-6-11
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 7-6-12

رفض دخول الســــــــــــــفن إىل املينـاء حني تتوفر أدـلة كـافيـة على اختـذ بلـدك تـدابري ل هـل 7-7
ــتها ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ممارسـ ــطة الصـ ــطة امل أنشـ ــاندةاألنشـ   سـ

على قائمة الســـــفن املشـــــاركة يف هذا النوع  حتديًدا تدرج هلهلذا النوع من الصـــــيد، و 
من الصـــيد أو األنشـــطة املتصـــلة ابلصـــيد، اليت تعتمدها املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية 

ــايـد األمسـاك من هـذا   10ومبـا يتوافق مع املـادة  ن الـدويلعمًال ابلقـانو  ،إلدارة مصـــــــــــــ
 ؟ االتفاق

  نعم / ال

هـل رفض بـلدك دخول ســــــــــــــفيـنة مـا إىل موانـئه بعـدمـا توافرت ـلدـيه قرائن كـافـية تثـبت  
ممارســــة تلك الســــفينة الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشــــطة صــــيد  

 داعمة هلذا النوع من األنشطة؟

 اختياري نعم / ال

  - ، إىل: اإلمكان قدريف حال رفض الدخول، هل يتم إبالغ القرار،  7-8
  نعم / ال دولة العلم  7-8-1
  نعم / ال الدول الساحلية املعنية   7-8-2
  نعم / ال املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك املعنية   7-8-3
  نعم / ال املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها)  7-8-4
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   )10(املادة  الظروف القاهرة 
بشــــــــــأن الســــــــــماح ابلدخول إىل امليناء يف حال وقوع ظرف  مرعيةهل لبلدك أحكام  8-1

 تتماشى مع القانون الدويل؟  ،قاهر أو ضائقة
  نعم / ال

    
   )11(املادة استخدام املوانئ  

ــلة  اليتالوكاالت احلكومية/الوزارات  هيأية  9-1 ــطة املتصـ ــتطبق اإلجراءات و/أو األنشـ سـ
 ابلسماح ابلدخول إىل امليناء أو رفضه؟

 اختياري -

  نعم / ال اجلمارك 9-1-1
  نعم / ال مصايد األمساك 9-1-2
  نعم / ال اخلدمات الصحية 9-1-3
  نعم / ال دوائر اهلجرة 9-1-4
  نعم / ال السلطات البحرية 9-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل البحرية 9-1-6
  نعم / ال الشرطة 9-1-7
  نعم / ال سلطات املوانئ 9-1-8
   البيطرية/احلجر الصحي اخلدمات 9-1-9
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 9-1-10

ــفينة ما أحد موانئ بلدكتحاملا  9-2 ــتخداملدى بلدك تدابري لهل  ،دخل ســـ   هارفض اســـ
 أّن:  اتضحلميناء يف حال ل

-  

السـفينة ال حتمل إذً� صـاحلًا وسـارً� ملمارسـة الصـيد وأنشـطة الصـيد على حنو   9-2-1
 ما تستوجبه دولة العلم التابعة هلا؟

  نعم / ال

السـفينة ال حتمل إذً� صـاحلًا وسـارً� ملمارسـة الصـيد وأنشـطة الصـيد على حنو   9-2-2
 الساحلية يف املناطق اخلاضعة للوالية الوطنية لتلك الدولة؟ما تستوجبه الدولة 

  نعم / ال

مثة قرائن دامغة على أّن صــــــــــــيد الســــــــــــمك على منت الســــــــــــفينة قد ّمت خالفًا   9-2-3
الشــــــــرتاطات الدولة الســــــــاحلية ابلنســــــــبة إىل املناطق اخلاضــــــــعة للوالية الوطنية لتلك 

 الدولة؟

  نعم / ال

تؤكد يف غضــون فرتة زمنية معقولة أن صــيد الســمك على منت  دولة العمل مل  9-2-4
ــايد   ــرتاطات املرعية لدى املنظمة اإلقليمية املعنية ملصـــــــــــ ــفينة قد ّمت طبًقا لالشـــــــــــ الســـــــــــ

 األمساك؟

  نعم / ال

مثة أدّلة كافية لالعتقاد أبّن الســـــــفينة قد مارســـــــت الصـــــــيد غري القانوين دون  9-2-5
 صيد ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد؟إبالغ ودون تنظيم أو أنشطة 

  نعم / ال

 اختياري - هل من حاالت رفض فيه بلدك استخدام موانئه لألسباب التالية: 9-3
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ا صــاحلً  9-3-1 مبمارســة الصــيد وأنشــطة الصــيد اليت   او�فذً  االســفينة ال حتمل ترخيصــً
 ؟ دولة العلم التابعة هلاستوجبها ت

  نعم / ال

ا حتمل الالســفينة  9-3-2 مبمارســة الصــيد وأنشــطة الصــيد اليت   او�فذً  اصــاحلً  ترخيصــً
لدولة الســــــــــاحلية يف ما خص املناطق الواقعة حتت الوالية الوطنية لتلك ابها جتســــــــــتو 

 الدولة؟ 

  نعم / ال

واضــــــــــــــحـة على أن األمسـاك املوجودة على منت الســــــــــــــفينـة قـد مت   أدلـة وجود 9-3-3
ــطيادها  ــاحلية يف ما خص املناطق  ا خيالف بشـــــــكلاصـــــ ــروط النافذة للدولة الســـــ لشـــــ

  ؟حتت الوالية الوطنية لتلك الدولةالواقعة 

  نعم / ال

أن دولة العلم مل تؤكد ضــمن فرتة زمنية معقولة أّن األمساك على منت الســفينة  9-3-4
قد صــــــيدت مبوجب الشــــــروط املعمول هبا للمنظمة اإلقليمية إلدارة مصــــــايد األمساك  

 املعنية؟ 

  نعم / ال

يف الصـيد  تأسـباب معقولة حتمل على االعتبار أبن السـفينة قد شـارك وجود 9-3-5
هذا النوع  ســاندغري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو يف أنشــطة متصــلة ابلصــيد ت

 من الصيد؟

  نعم / ال

  - يف حال رفض استخدام امليناء هل يتم إبالغ القرار، قدر املستطاع، إىل: 9-4
  ال نعم / دولة العلم 9-4-1
 نعم / ال حسب االقتضاء الدول الساحلية املعنية 9-4-2

 ال يوجد /
 

 نعم / ال حسب االقتضاء املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 9-4-3
 ال يوجد /

 

 نعم / ال املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها) 9-4-4
 ال يوجد /

 

ن  أب تفيدســــتخدام مينائه يف حال توفرت إثبااتت كافية الهل يســــحب بلدك رفضــــه  9-5
 ؟ ساريةغري صائبة أو مل تعد  الدوافع اليت مت الرفض بناء عليها مل تكن كافية أو

  نعم / ال

ســتخدام مينائه، هل يعمد فورًا  اليف احلاالت اليت يســحب فيها بلدك رفضــه  9-5-1
 إىل إبالغ األطراف املعنية هبذا اإلبالغ؟ 

  نعم / ال

 
 

  
   )12(املادة  مستو�ت التفتيش وأولو�ته 

واملطلوبة للوصـــــــول إىل موانئه  املوجودة يفالســـــــفن يقوم بلدك ابلتحقق من عدد  هل  10-1
 ؟ االتفاقمستوى التفتيش السنوي الكايف لتحقيق غا�ت هذا 

  نعم / ال

أدىن للتفتيش الذي يعتربه بلدك ضــــــرورً� لتحقيق غا�ت هذا هل يف بلدك مســــــتوى  10-2
 ؟االتفاق

 نعم / ال
 تعليق

 اختياري

 اختياري نعم / ال للتفتيش؟ هذا احلد األدىن  ىهل مت بلوغ مستو  10-2-1
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   : تدابري إلعطاء األولوية ملا يليمن ، هل اتفتيشه الواجبلدى حتديد السفن  10-3
عمًال هبـذا   للمينـاءإىل املينـاء أو اســــــــــــــتخـدامهـا  هـل يرفض دخول الســــــــــــــفن 10-3-1

 االتفاق؟ 
 نعم / ال

 ال يوجد /
 

الطلب الصـــــــــــادر عن األطراف أو الوال�ت أو املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية  10-3-2
للتفتيش، خاصـــــة حني تكون تلك   ةإلدارة املصـــــايد األخرى إبخضـــــاع ســـــفينة حمدد

الطلبات مدعومة بدليل على ممارســـة الصـــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو 
 األنشطة املتصلة ابلصيد املساندة هلذا النوع من الصيد؟ 

 نعم / ال
 ال يوجد /

 

الســــفن األخرى اليت تتوفر بشــــأ�ا دوافع كافية حتمل على الشــــك يف أ�ا قد  10-3-3
ــيد غري القانوين دون إبالغ ودون ــيد  مارســــت الصــ ــلة ابلصــ ــطة املتصــ تنظيم أو األنشــ

 املساندة هلذا النوع من الصيد؟ 

 نعم / ال
 ال يوجد /

 

 اختياري  هل من حاالت يف بلدك مت فيها تفتيش سفينة ما بعد احلصول على معلومات عن:  10-4
   سفن مت رفض دخوهلا إىل امليناء أو استخدامه طبًقا هلذا االتفاق؟  10-4-1
ــاـيد   10-4-2 الطـلب من األطراف أو اـلدول أو املنظمـات / الرتتيـبات اإلقليمـية ملصــــــــــــ

ــة يف حال   ــفينة معّينة للتفتيش، خاصــ ــاع ســ األمساك املعنية األخرى اليت تطلب إخضــ
ــة ال ــيد غري القانوين دون إبالغ كانت هذه الطلبات مدعومة أبدلة على ممارســــــــــ صــــــــــ

 ودون تنظيم أو أنشطة الصيد ذات الصلة دعًما هلذا النوع من الصيد؟

  

الســـــــفن األخرى اليت تتوافر بشـــــــأ�ا أســـــــس واضـــــــحة حتمل على الشـــــــّك يف   10-4-3
ممارســــتها الصــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشــــطة صــــيد ذات الصــــلة 

 دعًما هلذا النوع من الصيد؟ 

  

    
   )13(املادة  تنفيذ عمليات التفتيش 

 اختياري  اليت ستقوم بتفتيش السفينة؟  الرمسية/الوزاراتما هي الوكاالت  11-1
  نعم / ال اجلمارك 11-1-1
  نعم / ال مصايد األمساك 11-1-2
  نعم / ال اخلدمات الصحية 11-1-3
  نعم / ال دوائر اهلجرة 11-1-4
  نعم / ال السلطات البحرية 11-1-5
  نعم / ال / خفر السواحل البحرية 11-1-6
  نعم / ال الشرطة 11-1-7
  نعم / ال سلطات املوانئ 11-1-8

   البيطرية/احلجر الصحي السلطات 
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 11-1-9

  - بلدك: إّن تدابري التفتيش يف هل  11-2
  نعم / ال املهام املذكورة يف امللحق ابء كحد أدىن؟  تشمل 11-2-1



40 
 

 

ــمن أن عمليات التفتيش  ت 11-2-2  من ذوي املؤهالت  نيمفتـشــــــــــ  قبل من منفذةضـــــــــ
هلذه الغاية مع مراعاة اخلطوط التوجيهية املذكورة يف امللحق هاء   عتمديناملناســـــــــبة وم

 من االتفاق فيما خص تدريب املفتشني؟ 

  نعم / ال

يطلــب من املفتشــــــــــــــني، قبــل عمليــة تفتيش معّينــة، أن يقــدموا إىل راّبن   هــل 11-2-3
 السفينة وثيقة مناسبة تثبت صفة املفتش؟ 

  نعم / ال

ــفينة  هل 11-2-4 ــلة على منت الســــ ــوه مبعاينة مجيع املناطق ذات الصــــ ــمن أن يقوم مفتشــــ يضــــ
ــباك وأية معدات وجتهيزات أخرى وأية واثئق أو ســـــــــــــجالت أخرى على منت  والشـــــــــــ

 السفينة ذات صلة ابلتحقق من االمتثال لتدابري الصون واإلدارة املناسبة؟ 

  نعم / ال

ــاعدة واملعلومات   هل 11-2-5 ــفينة أبن يقّدم إىل املفتشــــني املســ يفرض على رابن الســ
الالزمة وأن ُيربز املواد واملســـــتندات ذات الصـــــلة عند املقتضـــــى، أو النســـــخ املصـــــدقة 

 عنها؟

  نعم / ال

السـفينة هلا إىل   تبعيف حال توفر التدابري املناسـبة، هل يدعو دولة العلم اليت ت 11-2-6
 ملشاركة يف التفتيش؟ ا

  نعم / ال

  بغيةغري واجب للســـــــــــفينة   خرييبذل مجيع اجلهود املمكنة لتفادي أي أت هل 11-2-7
مبا يف ذلك أي وجود ال داعي له للمفتشـــــــــــني على منت   ،احلد من التدخل والعراقيل

 السفينة وتفادي أي عمل كفيل ابلتأثري سلبًا يف جودة السمك على منت السفينة؟ 

  نعم / ال

يبذل كل جهد ممكن لتيســـــــري التواصـــــــل مع رابن الســـــــفينة أو كبار أفراد  هل 11-2-8
يرافق مرتجم فوري  لكي ،طـاقمـه، مبـا يف ذـلك، حيثمـا أمكن وعنـد مقتضــــــــــــــى احلـال

 املفتش؟

  نعم / ال

يضــــمن تنفيذ عمليات التفتيش بطريقة منصــــفة وشــــفافة ال تنطوي على   هل 11-2-9
 سفينة؟  ةأي متييز وال تضايق أي

  نعم / ال

حيجم عن التدخل يف قدرة الرابن، مبوجب القانون الدويل، على التواصل    هل 11-2-10
 مع سلطات دولة العلم؟ 

  نعم / ال

     
   )14(املادة  نتائج عمليات التفتيش 

د أدىن، إبدراج املعلومـات املـذكورة يف امللحق جيم من االتفـاق حـ هـل يقوم بلـدك، ك 12-1
 يف التقرير املكتوب لنتائج كل عملية تفتيش؟ 

  نعم / ال

 اختياري نعم / ال املعلومات املنصوص عليها يف امللحق جيم؟  تعدىهل التقارير املكتوبة ت 12-1-1
     
   )15(املادة  إحالة نتائج التفتيش 

دولة العلم اليت  الة نتائج كل عملية تفتيش، حبسب املقتضى، إىلحيقوم بلدك إبهل  13-1
 تتبع هلا السفينة اخلاضعة للتفتيش؟

-  

  - هل حييل بلدك نتائج كل عملية تفتيش، حسب املقتضى، إىل: 13-2
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الصــــــــيد  تقد مارـســـــــ  اعلى أ� ،جرّاء التفتيش ،الدول اليت برزت أدلة حبقها 13-2-1
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشــــطة متصــــلة ابلصــــيد مســــاندة هلذا النوع 

 من الصيد ضمن املياه الواقعة حتت واليتها الوطنية.

  نعم / ال

  نعم / ال مواطنيها من السفينة راّبن يكونالدولة اليت  13-2-2
  نعم / ال األمساكاملنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد  13-2-3
  نعم / ال منظمة األغذية والزراعة 13-2-4
  نعم / ال املنظمات الدولية املعنية األخرى (يرجى حتديدها) 13-2-5

    
   )16(املادة  التبادل اإللكرتوين للمعلومات 

تصــال لتبادل املعلومات مبوجب هذا الجهة ا دور تؤديهل قام بلدك بتعيني ســلطة  14-1
 االتفاق؟

  نعم / ال

ــرة للمعلومات ذات  14-2 ــاركة اإللكرتونية املباشــ ــال تتيح املشــ هل لبلدك آلية وطنية لالتصــ
 الصلة هبذا االتفاق؟ 

  نعم / ال

لتبادل املعلومات من أجل التواصـــــــل مع دولة إلكرتونية  هل يســـــــتعني بلدك أبية آلية   14-3
  ؟الدول الساحلية األخرى السفينة أو دول املوانئ أو هلا تتبععلم اليت ال

 اختياري نعم / ال

  نعم / ال هل يستخدم بلدك أي آليات إلكرتونية ثنائية لتبادل املعلومات؟ 14-3-1
  نعم / ال  يستخدم بلدك أي آليات إلكرتونية إقليمية لتبادل املعلومات؟هل  14-3-2

املعلومات اليت ســـــــيتم نقلها من خالل آليات تبادل املعلومات مع امللحق  هل تتواءم  14-4
 دال ابالتفاق؟

  نعم / ال

    
   )17(املادة  تدريب املفتشني 

خلطوط التوجيهية لتدريب املفتشــني  قام بلدك بتدريب املفتشــني لديه مع مراعاة اهل  15-1
 التفاق؟ ابامللحق هاء  الواردة ضمن

  نعم / ال

  نعم / ال  
تدابري دولة  بشــــــــأنهل شــــــــارك أي من املفتشــــــــني الوطنيني لبلدك يف دورات تدريبية  15-2

 دول/منظمات أخرى؟  من تنظيم امليناء
 اختياري نعم / ال

  - ذكر أمساء املنظمات املعنية:  ا ،اإلجيابيف حال  15-2-1
  نعم / ال أخرى أطراف 15-2-1-1

   غري أطراف 
  نعم / ال منظمة األغذية والزراعة 15-2-1-2
  نعم / ال املنظمات/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 15-2-1-3
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 15-2-1-4
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   )18(املادة  إجراءات دولة امليناء عقب التفتيش 
دوافع واضحة حتدو على االعتبار  وجود، عقب التفتيش،  فيها  يتبّني   اليت احلاالت يف 16-1

ــفينة  ــيد غري القانوين دون إبالغ أو دون تنظيم أو أنشـــطة  تقد مارســـ  ماأبن سـ الصـ
هل لدى بلدك إجراءات خاصــــــة  متصــــــلة ابلصــــــيد مســــــاندة هلذا النوع من الصــــــيد،  

 : للعمل إلبالغ النتائج فورًا إىل

-  

 نعم / ال دولة العلم   16-1-1
 ال يوجد /

 

   وحسب املقتضى: 
 نعم / ال الدول الساحلية ذات الصلة  16-1-2

 ال يوجد /

 

 نعم / ال املنظمات / الرتتيبات اإلقليمية ملصايد األمساك ذات الصلة 16-1-3
 ال يوجد /

 

 نعم / ال منظمات دولية أخرى (يرجى حتديدها)  16-1-4
 ال يوجد /

 

  من مينائه اســــــــتخدام  رفضهذه احلاالت إجراءات خاصــــــــة لهل لدى بلدك يف مثل  16-2
لتفريغ األمساك اليت مل جير تفريغها يف وقت ســـابق ونقلها من ســـفينة إىل   الســـفينة قبل

أخرى أو تعبئتهـا وجتهيزهـا، وغريهـا من خـدمـات املينـاء مبـا يشــــــــــــــمـل، يف مجلـة أمور، 
ــفين ــيانة وإصـــــــالح الســـــ ة يف احلوض اجلاف،  إعادة التزود ابلوقود وابإلمدادات والصـــــ

ــى مع هذا االتفاق،  قحبال مل تكن تلك اإلجراءات قد اختذت حب ــفينة مبا يتماشـ السـ
 ؟ 4مبا يشمل املادة 

 نعم / ال
 ال يوجد /

 

هل من حاالت مت فيها يف بلدك رفض اســــتخدام ســــفينة ما ملوانئه يف أعقاب عملية  16-3
تفتيش ما حيثما كانت هناك دوافع واضـــحة لالعتقاد أبّن هذه الســـفينة قد مارســـت 

أنشــطة متصــلة ابلصــيد مســاندة هلذا  الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو 
 ؟النوع من الصيد

 اختياري نعم / ال

     
   )19(املادة  يف دولة امليناء القضائية نو معلومات بشأن الطع 

هل لدى بلدك إجراءات خاصـة إلاتحة املعلومات ذات الصـلة بشـأن الطعن املمكن   17-1
مــا يتعلق بتــدابري دولــة املينــاء املتخــذة   للجمهور على حنو مــا نص عليــه االتفــاق يف

 طبًقا ملا يلي:

  

  نعم / ال دخول امليناء، اإلذن والرفض  – 9املادة  17-1-1
  نعم / ال استخدام املوانئ– 11املادة  17-1-2
  نعم / ال تنفيذ عمليات التفتيش – 13املادة  17-1-3
  نعم / ال إجراءات دولة امليناء عقب التفتيش – 18املادة  17-1-4
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ــة إلاتحة بلدك  لدىهل  17-2 ــأن الطعن إىل املعلومات إجراءات خاصـ ــفينة بشـ مالك السـ
ــغّ  أو نص علـيه االتفـاق يف مـا يتعلق بـتدابري  ا بـناء على مـاأو ممثلهـ  اأو راب�ـ  الهـ مشــــــــــــ

   دولة امليناء املتخذة طبًقا ملا يلي:

  

  نعم / ال اإلذن بدخول امليناء أو رفضه - 9املادة  17-2-1
  نعم / ال استخدام املوانئ  - 11املادة  17-2-2
  نعم / ال إجراء عمليات التفتيش  - 13املادة  17-2-3
  نعم / ال اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش - 18املادة  17-2-4

أو  اأو راب� الهمشــــــــــغّ  مالك الســــــــــفينة أوهل أعطى بلدك معلومات عن الطعن إىل  17-3
 يتعلق بتدابري دولة امليناء املتخذة طبًقا ملا يلي:ا يف ما ممثله

 اختياري 

  نعم / ال اإلذن بدخول امليناء أو رفضه - 9املادة  17-3-1
  نعم / ال استخدام املوانئ  - 11املادة  17-3-2
  نعم / ال إجراء عمليات التفتيش  - 13املادة  17-3-3
  نعم / ال اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش - 18املادة  17-3-4

إلبالغ عن نتيجة هذا النوع من الطعون إىل دولة إجراءات خاصـــــة لبلدك  لدىهل  17-4
 العلم أو املالك أو املشّغل أو الرابن أو املمثل، حبسب املقتضى؟ 

  نعم / ال

هل أفاد بلدك عن نتائج أي عمليات طعن إىل دولة العلم واملالك أو املشّغل أو  17-5
 الرابن أو املمثل، حسب املقتضى؟

 اختياري نعم / ال

يف احلـاالت اليت جرى فيهـا إطالع األطراف األخرى أو اـلدول أو املنظمـات اـلدولـية  17-6
ا للمواد  ، هـل لـدى بلـدك  18أو  13أو  11أو  9على القرار املســــــــــــــبق املتخـذ طبقـً

 إجراءات خاصة إلطالعها على أي تغيري قد يطرأ على هذا القرار؟

  نعم / ال

األطراف األخرى أو اـلدول أو املنظمـات اـلدولـية جرى فيهـا إطالع يف احلـاالت اليت  
بلـدك   أبلغهـا، هـل 18أو  13أو  11أو  9لمواد ل على القرار املســــــــــــــبق املتخـذ طبقـًا

 على هذا القرار؟  طرأتأبي تغيريات 

 نعم / ال
 ال يوجد /

 اختياري

     
   )20(املادة  دور دولة العلم 

رفع علمه التعاون مع دولة امليناء يف  بهل يفرض بلدك على الســـــــــــــفن املســـــــــــــموح هلا  18-1
 عمالً هبذا االتفاق؟  تنفذ يتعمليات التفتيش ال

  نعم / ال

ا ألحكــام الفقرة  18-2 بلــدك، حســــــــــــــــب  هــل يطلــبمن االتفــاق،  20من املــادة  2طبقــً
أن تفتش تلك الدولة الســفينة أو أن تتخذ تدابري أخرى متماشــية مع هذا  املقتضــى،
 االتفاق؟ 

 عم / الن
 ال يوجد /

 

ــموح هلا  18-3 ــفن املسـ ــجع بلدك السـ على تفريغ األمساك أو نقلها إىل  كرفع علمبهل يشـ
موانئ   ســــــــــــــفن أخرى أو تعبئتها ومعاجلتها واســــــــــــــتخدام خدمات امليناء األخرى، يف

 مع هذا االتفاق أو بشكل متسق معه؟  يالدول اليت تتصرف ابلتماش

  نعم / ال
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للتفتيش يف احلــاالت اليت يتلقى فيهــا بلــدك، بعــد عمليــة تفتيش لــدولــة املينــاء، تقريرًا  18-4
برفع  ايشــري إىل أن هناك دوافع واضــحة حتدو على االعتبار أبن الســفينة املســموح هل

الصــيد غري القانوين دون إبالغ أو دون تنظيم أو أنشــطة متصــلة  تقد مارســ  كعلم
ــيد،  ــاندة هلذا النوع من الصــــــ ــيد مســــــ ل يعمد فورًا وابلكامل إىل التحقيق يف  هابلصــــــ

ــألـة و، بنـاء على أدلـة كـافيـة، يتخـذ إجراءات تنفيـذيـة بـدون أي أتخري عمالً  املســـــــــــــ
 بقوانينه ولوائحه؟ 

  نعم / ال

تـه دولـة علم، إببالغ األطراف األخرى ودول املينـاء املعنيـة، هـل يقوم بلـدك، بصــــــــــــــف 18-5
ــايد ومنظمة   ــاء، الدول املعنية األخرى واملنظمات اإلقليمية إلدارة املصــــ وعند االقتضــــ

،  كابإلجراءات اليت اختذها حبق الســــــــــــفن املســــــــــــموح هلا برفع علم  ،األغذية والزراعة
ــتها  واليت نتيجة لتدابري دولة امليناء املتخذة مبوجب  هذا االتفاق، قد أتكدت ممارســـــــــــ

للصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أو أنشــطة متصــلة ابلصــيد مســاندة هلذا  
 النوع من الصيد؟ 

  نعم / ال

  كهل يضــــــمن بلدك أبّن فعالية التدابري املطبقة على الســــــفن املســــــموح هلا برفع علم 18-6
يف   3من املادة  1تضــــاهي فعالية التدابري املطبقة على الســــفن املشــــار إليها يف الفقرة 

ما خص منه الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم واألنشــطة املتصــلة ابلصــيد 
 املساندة هلذا النوع من الصيد وردعها والقضاء عليها؟  

  نعم / ال

     
   )21(املادة  الناميةاالشرتاطات اخلاصة ابلدول  

 نعم / ال ؟ تنفيذ االتفاقهل حصل بلدك على مساعدة خارجية بشأن  19-1
 ال يوجد /

 

  - يف ما يلي اجلهات اليت قّدمت إليكم مساعدة خارجية:  اخرت 19-2
  نعم / ال دول أخرى 19-2-1
  نعم / ال منظمة األغذية والزراعة 19-2-2
  نعم / ال منظمات/ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد األمساك 19-2-3
  نعم / ال جهات أخرى (يرجى حتديدها) 19-2-4

 أسئلة إضافية: 
 هل جرى منح رمز األمم املتحدة ملواقع التجارة والنقل الصادر جلميع املوانئ املعّينة يف بلدك؟
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 5املرفق  

اجتماع جمموعة العمل الفنية املعنية بتبادل املعلومات التابعة   اآليسلندي خاللبيان الوفد 
 ،يف سيول لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء

 2019مايو/أ�ر    17- 14
ا لدى جمموعة العمل الفنية املفتوحة العضـــوية املعنية  يســـلندآعن ترد يف ما يلي النقاط الرئيســـية اليت أبديت يف بيان صـــادر 

 بتبادل املعلومات:

 النقاط األساسية:
ــلندا مب - ــامهت آيســـــــــ ــأن   لغا�ت أمريكيدوالر   800  000 بلغســـــــــ تطوير نظام عاملي لتبادل املعلومات اتبع لالتفاق بشـــــــــ

 فهي أربع سنوات. النظام تطويرلالفرتة املتوقعة أما . اليت تتخذها دولة امليناء (االتفاق) بريالتدا

كما وعدت آيسلندا ابملسامهة يف تقدمي املساعدة الفنية العينية إىل منظمة األغذية والزراعة خالل الفرتة نفسها من أجل    -
ذلك، من بني مكو�ت أخرى، الدول اليت حتتاج إىل مسـاعدة   شـملوسـي تطوير برامج متصـلة ابلنظم اإليكولوجية البحرية.

 .لالتفاق على صعيد االمتثال

ــنـــــــاول  - ــتـ ــزراعـــــــة: ويـ ــمـــــــة األغـــــــذيـــــــة والـ ــظـ ــنـ ــنـــــــدا ومـ ــلـ ــني آيســـــــــــــــ ــم بـ ــفـــــــاهـ ــتـ ــرة الـ ــي أد�ه مـــــــذكـ ــفـ ــيـــــــان الصـــــــــــــــــحـ ــبـ الـ
http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW866

2Oj1RFULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo 

  -أّوّال 
ولذلك  يف مجيع أحناء العامل.  وإمنا مياهها فحسـب، ضـمنآيسـلندا على اسـتدامة قطاع مصـايد األمساك، ليس   ينصـّب تركيز

عت مؤخرًا اتفاقًا مع منظمة األغذية والزراعة، وهو عبارة  وقّ قد يســـــــــرين أن أبلغ هذا االجتماع أبن وزارة خارجية آيســـــــــلندا 
عن مذكرة تفاهم، هلدف عام يتمثل يف تصـــــــــــــميم وتنفيذ برامج تدعم صـــــــــــــون النظم اإليكولوجية البحرية احلية على املدى  

 ظم اإليكولوجية البحرية واملياه العذبة على مستوى العامل.البعيد، وتطلق العنان إلمكا�ت الن

 وتعتزم آيسلندا، من خالل مذكرة التفاهم هذه، دعم املنظمة يف ثالثة جماالت هي:

  ؛ 2009االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء لعام  )1(

  ؛وعنصر "احمليطات والنمو األزرق" ضمن اآللية املرنة املتعددة الشركاء )2(

 يف خمتلف أحناء العامل. ،بشكل آخرمعدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة من  واحلدّ  )3(

ل أداة فعالة من حيث التكلفة ملكافحة التشديد على أن االتفاق يشكّ   ويف ما يتعلق ابجملال األول، أي تنفيذ االتفاق، أودّ 
أبرز التهديدات الســــتدامة مصــــايد   يقّر اجلميع أب�ا منمشــــكلة  الذي ميّثلبالغ ودون تنظيم، و إالصــــيد غري القانوين دون  

  األمساك حول العامل. 

ة التنمية املســتدامة هداف االســتدامة حبســب ما حتددها خطأل الطويل األجل تحقيقال يفمفيد  وابلتايل فإن االتفاق صــكّ 
 . 1995ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لعام الصادرة عن األمم املتحدة  2030لعام 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW8662Oj1RFULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo
http://www.fao.org/news/story/en/item/1186158/icode/?fbclid=IwAR2gf8yBbQjNZ53jW8662Oj1RFULhUvStAmttgPQwQvg_YMNo3BP_upydUo


46 
 

 

 -اثنًيا
بالغ ودون تنظيم بطريقة إ. بيد أنه من الضــروري، بغية مكافحة الصــيد غري القانوين دون 2016إن االتفاق �فذ منذ عام 

 ت كفيلة بدعم تنفيذ االتفاق.فعالة، أن تكون هناك آلية لتبادل املعلوما
ــّكلوإن آليات تبادل املعلومات، اليت  ــوع املادة   تشـــــــ من االجتماع األول  كلّ   خاللمن االتفاق، قد نوقشـــــــــت   16موضـــــــ

لألطراف يف االتفاق واالجتماع األول جملموعة العمل هذه. ويف هذا الصــدد، أ�طت األطراف يف االتفاق مســؤولية وضــع  
ذه املناقشــات وقدمت هبويف العام املاضــي، رحبت جلنة مصــايد األمساك التابعة للمنظمة  ت، ابملنظمة.نظام لتبادل املعلوما

 .سبل املضي قدًمااملزيد من التوجيه بشأن 

إىل املنظمة على  مبلغ من املالوبعد التشاور مع أمانة املنظمة، يسعدين أن أبلغكم أبن وزارة خارجية آيسلندا قررت تقدمي 
"النظام العاملي لتبادل املعلومات    لتطوير كّرسيدوالر أمريكي، على أن  800 000 إىل هيصــــــل جمموعمدى أربع ســــــنوات 

  التابع لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء". 
 النســــخة األوىل النظام واختباره وتعميم هذا بتطويراملتصــــلة ا لتغطية مجيع التكاليف  وحنن نعترب أن هذا املبلغ ســــيكون كافيً 

 .يف االتفاق على املؤسسات والسلطات املعنية لدى األطراف منه

 -اثلثًا
ا مشــــــــاركة النظام. ويُ   تطويروغين عن الذكر أبن جمموعة العمل هذه واجتماع األطراف ســــــــيتوليان توجيه عملية  توقع أيضــــــــً

 املشروع.يف هذا  مصايد األمساك حوكمةعن  املسؤولة لكل منهاسلطات الوطنية الو  يف االتفاق األطراف

ــًال   ــاء جمموعة العمل هذه فضـــ ــلندا أن تشـــــجع أعضـــ ــاركة يف  ولذلك، تود آيســـ عن األطراف األخرى يف االتفاق على املشـــ
 بنجاح. التابع لالتفاق استكمال النظام العاملي لتبادل املعلومات

ق أو الدول اليت اابإلضــــــافة إىل ذلك، تود آيســــــلندا أن تلفت نظر املشــــــاركني يف هذا االجتماع إىل أن األطراف يف االتفو 
جل توفري املســـــــــــــاعدة الفنية ابالســـــــــــــتناد إىل تقييم ألد من عرض آيســـــــــــــلندا تتطلع إىل االمتثال لالتفاق ميكن أن تســـــــــــــتفي

 بصـــفة خاصـــة ابلدول اجلزرية الصـــغرية النامية والبلدان األقل منًوا.  ذلك ويتصـــل يف أي وقت معني. إلاتحةاالحتياجات وا

ــري الطلبات املقدمة ل ــيتم تيسـ ــول علىوسـ ــاعدة من خالل منظمة األغذية والزراعة، مبوجب مذكرة  لحصـ هذا النوع من املسـ
 التفاهم مع آيسلندا.

وشكرًا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُعقد االجتماع الثاين جملموعة العمل الفنية املفتوحة العضوية املعنية بتبادل املعلومات التابعة لالتفاق بشأن التدابري 
وقد أثنت جمموعة العمل على  .2019مايو/أ�ر  17إىل  15كور� من مجهوريّة  اليت تتخذها دولة امليناء يف سيول، 

التقدم احملرز يف تبادل املعلومات بشأن املوانئ املعينة وجهات االتصال الوطنية، وأوصت بوضع منوذج أويل عملي 
 االتفاق دعًما لتنفيذ االتفاق. التابعللنظام العاملي لتبادل املعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


